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Sending is nie die taak van sekere afgesonderde mense nie;
dit is die lewe van elke gelowige: alles wat 'n Christen doen
en sê dra 'n getuienis vir Christus. In hierdie tyd van veranderende omstandighede in ons land raak dit al moeiliker
om volgens die eis van die liefde op te tree. Daarom het ons
prof. Jonker gevra om die boodskap van die Skrif in ons
huidige situasie te bring onder die sentrale tema: Die Liefde
van Christus dring ons. Hy het daarom in die eerste plek 'n
spesifieke gehoor aangespreek, nl. die studentegemeenskap
van Stellenbosch. Maar omdat wat gesê is van soveel belang
is, wil ons dit graag by wyse van hierdie publikasie wyer beskikbaar stel. Verder moet die leser in gedagte hou dat die
reeks direk van bandopnames oorgeneem is en dus in
preektrant en nie in gewone skryfstyl is nie. Dit is gedoen om
soveel as moontlik van die appêl te behou.

DANIE VAN ZYL

Voorsitter - Sendingweekkomitee

Omslag:
Embleem: Die liefde van Christus (kruis) dring die gelowige (hart) om
self oor afstande (hand word kleiner) na andere uit te gaan (vat ander
hand). Bane uit ander hand simboliseer verskeidenheid wat in die kruis
saamloop en na wie ons in liefde moet uitreik.
(Ontwerp: Johann Hugo)

VOORWOORD

Wat op die volgende bladsye van hierdie publikasie volg,
is die weergawe van 'n reeks boodskappe wat prof. Jonker
by geleentheid van die jaarlikse Sendingweek op Stellenbosch gelewer het. Diegene wat die voorreg gehad het om
by die aflewering van die boodskappe teenwoordig te wees,
sal seker een en almal vir die leser wou sê: Hoe jammer
dat die Christelike ootmoed, deernis en opregtheid van die
prediker nie met gedrukte woorde en sinne oorgedra kan
word nie. Daar is sekere dinge wat 'n mens kan hoor en sien
maar wat jy nie op die bladsye van 'n boek kan lees nie.
Daar gaan so ontsaglik veel verlore tussen die gesproke
woord en die weergawe daarvan op skrif. Veral is dit waar
wanneer prof. Willie Jonker die spreker is! Hierdie man
preek met sy hele persoonlikheid.
Dit was 'n moeilike onderwerp wat aan hom opgedra is.
Ons in hierdie land weet maar al te goed dat die bespreking
van die verhoudingsvraagstuk vir 'n mens maklik op liddorings laat trap. En ag, daar is so baie liddorings! Dit het
my getref dat prof. Jonker deurgaans die Skrif laat spreek
het wanneer hy 'n beginsel uitgespel en benadruk het.
Elke toehoorder het die gevoel gekry: dis nie Jonker wat
die riglyne trek nie, maar dis die Here se Woord wat
spreek.
Oor die uitspel van hierdie beginsels en riglyne in die
praktyk kan daar verskil van mening wees. Vir my is die
vraag of daar ooit eenstemmigheid sal wees, hier of elders
in die wêreld, wanneer daar oor praktiese implimentering
van beginsels gepraat word. Per slot van rekening ontbreek
dit ons almal aan dié soort onbevangenheid en eerlikheid
wat 'n honderd persent objektiwiteit moontlik maak.
Ons sondige natuur vind min dinge so moeilik as om be5

ginsel en praktyk met mekaar te versoen, veral ook omdat
dit vir enige mens onmoontlik is om die gekompliseerde
situasie uit al die gesigshoeke te bekyk.
Die wyse waarop dr. Jonker die Ned. Geref. Kerk se
standpunt en optrede i.s. rasseverhoudings aan sy duisende
toehoorders gestel het, het vir elke lojale lidmaat van die
kerk 'n warm gevoel om die hart gegee. Toe een van die
invloedrykste manne in ons gemcenskap een aand na die
diens die kerk verlaat, sê sy vrou aan hom:
„Weet jy, ek is darem baie dankbaar dat ek 'n lidmaat
van die N.G. Kerk is!"
Ek is oortuig dat die leser op die volgende bladsye nie
net leersame leesstof sal vind nie, maar ook stof tot nadenke.
DR. J. S. GERICKE

Stellenbosch
7 Oktober 1975.
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I
N I E M E E R V I R O N S S E L F N I E , MAAR V I R
CHRISTUS

Skriflesing: 2 Kor. 5:11-21

Teks: 2 Kor. 5:14-15

Ons wil vanaand u aandag vra, broers en susters, vir die
sentrale woord uit hierdie gedeelte, die woord wat ook die
tema vorm van ons hele Sendingweek, vers 14 en 15 van die
gelese gedeelte: „Want die liefde van Christus dring ons,
omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het,
hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe,
sodat die wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie,
maar vir Horn wat vir hulle gesterf het en opgewek is."
Liewe broers en susters, wat kan dit wees wat 'n mens soos
Paulus gedring het om een van die eeweldieste sendelinee
van alle tve te word? Wat het daar agter gesit dat hierdie
man, wat uiters begaafd was, wat seker 'n duisend ander
moontlikhede gehad het om 'n belangrike rol te speel in die
samelewing, om 'n mens van aansien te word, om sy lewe
nuttig deur te bring - wat is dit wat hierdie man daartoe gedring het om 'n lewe te kies van absolute opoffering, waar
hy teen die grootste vyandskap in en met die grootste ontberinge die wêreld ingetrek het en alles ontbeer het wat 'n
mens eintlik in 'n normale rustige lewe graag sou wou hê? 'n
Kind het hy nie gehad nie, 'n vrou het hy nie gehad nie, 'n
huis het hy nie gehad nie, maar hy was bereid om alles te gee
vir hierdie één geweldige saak wat hom gedring het.
Qns lees in hierdie selfde tweede brief aan die Korinthiërs
hoofstiik 11. wat hy alles deureemaak het: dat hy byvoorbeeld sê hoedat hy deur sy eie mense vervolg is. Ons dink
aan vers 23 en volgende, waarin hy skryf hoe dikwels hy in
7

gevangenisskappc verkeer het, in doodsgevare was: „Vyf
maal het ek van die Jode ontvang veertig houe op een na,
drie maal is ek met stokke geslaan, een maal is ek gestenig,
drie maal het ek skipbreuk gely, 'n nag en 'n dag het ek op
die diep water deurgebring - dikwels op reis, in gevare van
riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die
woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders; in
arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en
dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Behalwe dit
alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes."
Wat sit daar agter? Want laat ons dit verstaan, broeders
en susters, geen mens kan 'n dergelike geweldige inset van
sy hele persoon vir 'n saak maak en alles daarvoor oorhê, as
daar nie iets is wat hom dring nie. Dit bewys die geskiedenis
vir ons. Die geskiedenis het geen enkele mens opgelewer wat
bokant ander uitgestyg het, wat betekenis gehad het, wat 'n
wyer betekenis gehad het, as dit nie iemand was wat met die
absolute inset van sy hele persoon nagestreef het wat hy as 'n
ideaal gesien het nie.
Geen enkele kunstenaar van formaat val net so met alles
uit die hemel nie. Daar sit agter elke kunstenaar wat toegejuig word en wat optree asof dit vir hom die mees spontane
en natuurlike ding is om so te presteer, natuurlik dae en
nagte en jare van toewyding aan sy kunsvorm. En hy spaar
homself nie, hy verteer homself feitlik daarin om hierdie peil,
hierdie graad van kundigheid en vaardigheid te kan bereik.
Dink maar aan die groot politici wat die wêreldgeskiedenis
opgelewer het. As 'n mens hulle lewensgeskiedenisse lees,
dan sien jy dat daardie mense dikwels bereid was om alles
prys te gee, alles in hulle persoonlike lewe feitlik prys te gee
om daarby uit te kom om hierdie rol te kan vervul. Dit is
eenvoudig deel van 'n mens se bestaan. Jy kan nie presteer in
8

die lewe, jy kan nie bokant die gemiddelde uitkom, jy kan
nie werklik iets groot in die lewe doen nie, tensy jy bereid is
om met voile oorgawe van jou persoon alles in te werp vir
daardie saak waarvoor jy werk.
As ons enigsins iets wil begryp van hoe dit is met so 'n
mens, dan kan ons nie 'n beter woord daarvoor kry as die
woord wat Paulus ook hier gebruik nie: om eedring te word
deur 'n saak. Gcdrine te word, want om gedring te word, is 7
nie om eedwine te word nie. lemand wat gedwing word,
word van buite af gedwing deur 'n mag wat hom forseer om
iets te doen wat hy nie wou gedoen het nie. Dan kan 'n mens
nooit jou beste lewer nie, jy kan nooit tot jou hoogste peil
ontwikkel nie. Maar om gedring te word, is om innerlik so
deur 'n saak aangegryp te wees en so deur 'n saak oormeester
te word, dat die innerlike mag van daardie saak so op jou
afkom dat jy jou nie daaraan kan onttrek nie en datjy bereid is om jouself absoluut daarvoor te gee. En dan is dit nie
'n dwang nie, dit is 'n innerlike drang, want dit is eenvoudig
van so 'n aard dat jy niks anders as dit sou wou doen nie.
Trouens, jy aanvaar dit as die grootste vryheid om dit te mag
doen. Neem maar weer ons beeld van 'n kunstenaar. Niks
dwing hom om ure te sit en oefen nie. Niks dwing hom om
homself aan die strengste dissipline te onderwerp nie, behalwe hierdie innerlike drang wat hyself nie kan verstaan of
kan verklaar nie. Om daaraan gehoor te gee, is sy hoogste
vryheid. As jy dit van hom wegneem sal jy hom doodmaak;
jy sal van hom 'n dier maak wat jy in 'n hok gesit het.
'n Drang: dit laat ons vergeet dat ons honger en dors het.
Ek weet nie of dit u sal oorkom nie, veral die studente onder
ons, maar 'n mens kan soms 'n boek kry wat jy moet bestudeer, en in plaas daarvan dat dit vir jou moeilik is om dit
te bestudeer, word dit 'n vreugde. Jy vergeet dat dit etenstyd is, jy vergeet dat jy honger geword het, vergeet dat dit
twaalfuur of eenuur geword het. Soos ek sê, miskien sal u nie
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almal weet wat dit is nie, maar dit kom tog 'n mens soms
oor, omdat daar in jou 'n drang is om te wete te kom wat
verder in die boek staan. Nou, Paulus het so 'n drang gehad,
anders kon hy dit nie doen om al hierdie dinge op die koop
toe te neem waarvan ons in II Korinthiërs 11 gelees het nie.
Wat was daardie drang - 'n drang wat hom bereid gemaak
het om alle ander dinge prys te gee? Hy skryf daaroor in
Filippense 3. hoedat hy vroeër ook so baie dinge gehad het,
dinge wat hom geïnteresseer het en dinge wat sy lewe gevul
het. Dit was sy afkoms, dit was sy volk, dit was sy geleerdheid, dit was sy ywer as Fariseër. Maar daar het 'n oomblik
in die lewe van Paulus gekom dat hy eenvoudig hierdie
dinge afgeskryf het, dat hy dit links laat lê het, nie omdat dit
waardeloos in sigself mag wees nie, maar omdat hy gevoel
het: Dit het vir my 'n las geword as ek net dááma moet
strewe, as dit my hoogste strewe moet wees. Want iets het in
sy lewe ingekom, of liewer Iemand het in sy lewe ingekom.
En hierdie Iemand wat in sy lewe ingekom het, dié het 'n
totale houvas op hom gekry. Die liefde van Christus het in sy
lewe ingekom. En toe die liefde van Christus in sy lewe ingekom het, toe het alle ander dinge eenvoudig vir hom verbleek voor die glans van hierdie één saak, die dinamiek, die
mag van hierdie één saak: die liefde van Christus wat hom
gedring het.
U sien, die meeste van hierdie ander mense van wie ek gepraat het in die geskiedenis - die groot manne in die geskiedenis, die kunstenaars, die plitici, en al hierdie mense wat gepresteer het en bereid was om hulleself in 'n totale oorgawe
bereid te verklaar om alles te vergeet ter wille van daardie
saak - hulle het dit toe maar in laaste instansie meestal
gedoen vir hulleself. Al is dit dan 'n gawe wat God aan
hulle gegee het, die kunstenaarsgawe; al is dit miskien dat
hulle sal sê: Dit is nie vir myself nie, dit is vir my volk dat ek
dit alles doen as politikus; al is dit dat hulle sal sê: Kyk, dit is
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natuurlik nie ter wille van myself dat ek so 'n groot geleerde
wil word nie, dit is ter wille van die mensheid. Maar dit is tog
so, broeders en susters, dat ten diepste en heimlik agter alles
dit onsself is wat ons soek. In al die dinge waarmee ons so
ywerig besig kan wees, is dit dikwels tog maar onsself wat
ons soek. Dat ons bereid is om onsself oor te gee, is tog hoe paraHnfcsaal dit ook mag klink - ook weer omdat ons
onssHf Hiiarin snck en rliqn

En Paulus was ook so. Voor sy bekering was Paulus 'n
vwerige meny. Paulus was die ywerigste van al die Fariseërs,
wat rondgetrek het om te kyk waar hy nog 'n arme sektemens in die hande kan kry om die ook nog voor die Joodse
raad te sleep. So ywerig was hy; so godsdienstig was hy.
Maar u weet, dit maak nie saak op watter terrein 'n mens so
ywerig is nie. Jy kan ook die godsdiens as terrein uitsoek om
geweldig ywerig op te wees. En dan kan dit ten diepste nog
net om jouself gaan, en dan kan die innerlike drang wat in
jou is, nog altyd net die drang van selfliefde en selflewe en
selfverheerliking wees. Dit is net soveel gevaarliker as ek my
drang tot selflewe en selfverheerliking op godsdienstige terrein uitleef, want dan kom ek dit nie so maklik agter dat ek
daarmee besig is nie. Ek dink nog altyd dat ek maar net
godsdienstig is. Dit kan 'n predikant maklik oorkom dat hy
'n ywerige predikant in sy gemeente is en vreeslik hard
kan werk, maar as hy op 'n dag sou afdaal in sy hart en
homself sou afvra: Vir wie werk ek nou eintlik, vir God of
vir myself? - dan sal hy baie keer uitvind: Ek werk vir mys£lf. Want die mense moet dit tog opmerk, hulle moet tog
sien ek is daar, ek moet tog presteer, ek moet tog onder die
aandag kom. U sien, broers en susters, ons diepste nood is
dat ons vir onsself lewe, dat ons in onsself ingebuig is deur die
sonde, dat ons onsself lief het met 'n matelose liefde. Daardie liefde vir onsself word gekamoefleer op baie maniere,
maar dit is daar en vorm dikwels die drang in ons lewe. Ons
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is soos koning Mideas. Koning Mideas het alles wat hy aangeraak het, in goud laat verander, maar ons - alles wat ons
aanraak, verander ons in voorwerpe van selfdiens om ons
self te verheerlik, want 'n sondige mens kan maar net vir
homself lewe; hy kan niks anders doen nie.
Dit is die basis van ons hele sondige lewe; hierdie ingekeerdheid in onsself, hierdie lewe vir onsself. En laat ons
eerlik wees, broers en susters, wie lewe nie vir homself nie?
En wie dink nou nie net oor homself nie, en wie beplan nie
net vir sy eie toekoms en hoe hy die beste beroep kan kies en
hoe hy die meeste geld kan maak, of hoe hy die werk kan
doen wat vir hom die aangenaamste sal wees, wat hom die
rustigste lewe kan gee, hom na die grootste posisie in die
samelewing kan bring en die meeste aandag op hom kan
vestig nie?
Dit is natuurlik; ons het dit al so van mekaar aanvaar. As
ons ons kinders raad gee oor hulle toekoms, dan sê ons: Jy
moet dit doen of dat doen, my kind, want dan kan jy baie
geld verdien, en dit is 'n goeie posisie in die samelewing. En
selfs ons wat Christene is, ons praat en redeneer en dink net
altyd aan hierdie een ding: myself, my genot, my gerief, my
naam, my eer, my vooruitgang, my selfhandhawing.
Dit is wat die sonde van ons gemaak het. En Paulus was
nie anders nie; Paulus was ook so. Maar dit was vóór sy bekerine. Daar het 'n dag gekom in die lewe van Paulus - en
daarvoor mag God in alle ewigheid geprys word - dat lets
anders die drang in sv lewe geword het: nie meer hvself en
wat hy vir homself kan kry, en wat hy uit die lewe kan haal
en wat hy van homself kan maak in hierdie ou kort stukkie
lewe nie, maar die drang van die liefde van Christus. En dit
keer die dinge om.
As Paulus praat van die liefde van Christus, dan bedoel hy
nie ons liefde wat ons vir Christus het nie, maar hy bedoel
die liefde wat Christus vir ons het. Dis daardie liefde waar12

oor Paulus praat. Daardie liefde, daaroor skryf hy in al sy
briewe, daaroor kan hy nooit uitgepraat en uitgedink raak
nie. Dit is die oorweldigende mag wat in sy lewe ingekom
het toe hy uitgevind het: Christus het my lief.
Wat is dit, Hie liefde van Christus? Paulus formuleer dit op
verskillende maniere, die een keer só en die ander keer weer
op 'n ander wyse. Maar dit is tog duidelik uit ons teksverband dat dit die liefde van Christus is wat bereid was om Sy
hemelse heerlikheid prys te gee, om dit geen roof te ag om
aan God gelyk te wees nie. Dit beteken, dat Christus nie aan
Sy Goddelike heerlikheid vasgehou het in die hemel as iets
wat Hy nie kon loslaat, omdat Hy Homself daarin gesoek
het nie, maar dat Hy bereid was om dit prys te gee, neer te
lê, Horn daarvan te ontledig, sê Filippense 2. En in die gestalte van 'n dienskneg, in die gedaante gevind as 'n mens,
het Hy Homself verneder tot die dood toe, ja die dood van
die kruis. Daarom is dit ook dat hier in vers 15 staan dat Hy,
die Een, vir almal gesterf het. Daarin is die liefde van Christus geopenbaar, dat Hy vir ons gesterf het.
En as Paulus praat oor die liefde van Christus, dan sê hy
dat dit iets is waaroor 'n mens nooit uitgedink kan raak nie.
Daarom bid hy vir die Efesiërs in hoofstuk 3 van sy brief aan
hulle, dat hulle saam met al die heiliges - want één mens
alleen sal nooit die liefde van Christus in sy volheid kan
begryp nie - iets mag begryp van die hoogte en die breedte
en die diepte en die lengte van die liefde van Christus wat die
kennis oortref, hierdie liefde wat so groot is dat 'n mens dit
nie tot op die bodem kan deurdink nie.
Want wat is tjif, ^ liefde van Christus? Dit is niks anders
nie as die liefde van God, van God se|f. Want wie is Hy dan,
Jesus Christus, anders as die Seun van God, wat uit die hart
van God kom? En daarom: as u die liefde van Christus wil
verstaan, dan moet u dit sien as die magtige beweging van
God se hart na die wêreld toe. Dan moet u daaraan dink dat
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dit die ewige keuse is wat God in Homself gemaak het vir die
mens. Dan moet u dink dat dit nie iets is wat verbygaan, dat
dit nie iets is waaroor 'n mens gering kan dink nie, dat dit
nie maar iets is wat net hier of daar sigbaar word nie, maar
dat dit die grond is van ons hele bestaan, dat ons daarin kan
rus, dat dit ons omvat. Die liefde van Christus, dit is die liefde van God wat daar in Christus Jesus is, waarvan Paulus
dan ook sê in Romeine 8, vers 31 tot 39: Wie sal ons kan
skei van die liefde van Christus? Ek is oortuig daarvan, sê
hy, dat niks, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomende dinge, ons sal kan skei van die
liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie.
Daardie liefde van Jesus Christus, daardie liefde van God,
dit het Paulus leer verstaan. Dit het op Paulus afgekom; hy
het dit begryp. Miskien sê u: Hoe kan dit, hoe kan 'n mens
maar net iets begryp van die liefde van Christus en dit dan so
meteens sy lewe verander? Natuurlik, as 'n mens verstaan
dat Christus jou lief het. dan verander iv. want dit is nie 'n
intpllektnele kennis nie. dit is nie 'n formule dat Christus jou
lief het nie, dit is nie net iets wat iv met jou verstand kan
aanvaar en sê: O ja, die Here het ons lief nie. Dan begryp jy
nog niks daarvan nie. 'n Mens wéét alleen van die liefde van
God wat daar in Christus is, as die liefde van God dwarsdeur
jpn heen slann goos 'n hiksemstraal. dat iv dit op 'n dag
wéét: God het mv lief. Jesus het mv lief!
Broers en susters, miskien kom daar in die meeste van ons
se lewe 'n dag dat die regte persoon - nou op menslike vlak vir ons sê: Ek het jou lief. Dan is dit nie 'n intellektuele
mededeling nie, dit is nie net 'n uitspraak waarvan jy kan
kennis neem en sê: So, nou weet ek weer iets meer: hierdie
persoon het my ook nog lief. Dit slaan dwarsdeur jou.
Dit is 'n weerligstraal wat deur jou gaan. Dit verander jou.
Jy is nie dieselfde mens daarná as daarvóór nie. En as jy dieselfde mens kan bly - los dié mens dan onmiddellik, want
14

dan het niks met jou gebeur nie, dan kan jy sy liefde nie
waardeer en jy kan dit nie verstaan nie. En as Paulus dan op
'n dag deur die Gees van God êrens op sy weg - of dit op die
Damaskuspad al so was, of wáár, dit weet ons nie - êrens
wéét: God het my lief, Jesus, Jesus het my lief! - dan slaan
dit dwarsdeur sy lewe en dit verander sy hele lewe.
My liewe broers en susters, my liewe jong vriende, ken u
dit, het u dit ervaar êrens, ééndag, dat die liefde van Christus
vir u nie 'n begrip is nie, maar 'n werklikheid wat deur u
heen slaan, sodat u weet: Ek kan nooit weer dieselfde wees
nie, want ek is gegryp, ek is opgeneem, ek is omarm, ek is in
God se genade aangeneem? Niks kan my meer skei van die
liefde van Christus nie. Niks kan my meer losmaak van God
nie, daar is grond onder my voete in geskuif; 'n hand is op
my gelê; ek kan nooit weer daarvan wegkom nie; dit is onberoulik; God het my geneem. Broers en Susters, dit moet
met 'n mens gebeur. As u nie weet waarvan ek praat nie, as u
dit nog nooit meegemaak het nie, gaan bid dan vanaand. Sê
dan: Here God, slaan my met die liefde van Christus, slaan
my met die wete van wat die liefde van Christus is!
Paulus het dit verstaan, broers en susters, dat daardie liefde
van Christus beteken dat daar 'n ewige eenheid tussen Jesus
en hom moet kom en dat daar geen oomblik van sy lewe
meer is, van die begin tot die end van sy lewe, wat nie ingeskulp is in Jesus Christus nie. Dit hou in dat toe Hy, Jesus
aan die kruis gesterf het, ons toe óók daar was. Toe Hy
gesterf het, die Een, Hy vir ons almal gesterf het, want ons
was dáár in Hom. In Sy liefde het Hy ons omvat, in Sy liefde
het Hy ons by Hom gehad, in Hom gehad. Ons was daar, toe
die Een gesterf het vir ons almal. Toe het ons almal gesterwe. En daar is niks, niks in hede of toekoms, geen duiwel,
geen mag, niks wat ons meer kan skei van die liefde van God
wat daar in Jesus Christus is nie.
Dit het Paulus verander. Dit was die drang in sy lewe,
15

want toe hierdie drang in sy lewe deurgeslaan het, broers en
susters, toe het hy meteens besef: Ek mag nie meer vir myself
lewe nie. Dit sê hy ook hier in vers 15: Ons is van oortuiging
dat as één vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het,
sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar
vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ek mag nie
meer vir myself lewe as die liefde van Christus vir my 'n
werklikheid geword het nie. Dan mag wat ek hier ervaar as
my aardse werklikheid, die plannetjies wat ek vir my self
maak, die gedagtetjies wat ek rondom myself opbou, die feit
dat ek alles op myself betrek, nie meer vir my van beslissende
betekenis wees nie. O gelukkig, God ontslaan my daarvan,
Jesus maak my daarvan vry.
Hy het my ou mens saam met Hom geneem, aan die kruis
het my ou mens gesterwe. En my ou mens was daardie mens
wat alles na homself toe trek, wat net vir homself lewe.
Daardie ou mens het aan die kruis gesterwe. En broers en
susters, mag ek dit vanaand sê, dat die bevryding, die verlossing wat die Evangelie bring, natuurlik baie dinge inhou. Dat
Christus ons verlos van die sonde het 'n duisend betekenisse,
want dit het duisend aspekte. Maar as dit één ding beteken,
dan beteken dit: Christus maak my vry van myself. Die
Heidelbergse Kategismus_vra: Wat is jou enigste troos in
lewe en in sterwe? En dan sê hy: My enigste troos in lewe en
in sterwe is dit: dat ek met liggaam en siel, in lewe en in
sterwe, nie aan myself behoort nie. Dat ek nie aan myself
behoort nie - dit is verlossing. dit is bevryding. Dit is die
evangelie, dat die Here my verlos van my voortdurende selfingekeerdheid, dat Hy my vry maak vir Hom en vir my
naaste; dat Hy my binneste buite keer: dat Hy my op 'n
nuweweg plaas; dat Hy my lewe 'n nuwe rigting gee; dat Hy
iets nuuts in my lewe bring. Dit is vryheid, dit is die evangelie. F,n asju_godsdiens nie dit vir u kan beteken flip, hrnprx en
susters, dan het u godsdiens no2 nie vir u beteken wat dit be16

doel is om vir u te beteken nie, Ja, ek weet ons probeer om op
allerlei manier die bevryding wat die evangelie vir ons wil inhou, uit ons lewe uit te ban en dit van ons weg te druk, maar
ons mag met niks minder as dit tevrede wees nie. Ons mag
niks minder as dit aanvaar nie, want dit is waarvoor Christus
gesterf het, dit is waarvoor Hy opgestaan het, dat ons in 'n
situasie mag kom waar ons ook werklik soos Paulus kan sê:
Ek het met Christus gesterwe en ek leef nie meer nie, maar
Christus leef in my - die liefde van Christus dring my!
As ons oor sending wil praat, broers en susters, laat ons
dan hier begin. Want dit is baie duidelik dat 'n mens nie oor
sending kan praat, as jy nie wil praat oor hierdie noodsaaklikheid dat jy eers aan jouself moet sterwe nie. Die sending is
'n te groot saak, dis 'n te groot uitdaging, dit stel te hoë eise,
dat 'n mens dit kan doen as daar nie in jou 'n drang is nie die drang van die liefde van Christus wat jou so van jouself
bevry, dat jy bereid is om jouself honderd persent te gee vir
hierdie saak. Sending begin nie by ons nie. Die sending begin
by God. Sending is die beweging van die hart van God na die
mense toe. Sending begin in God se keuse vir die mense.
Maar in die weg van God na die aarde, na die wêreld, na die
mense toe, het Hy mense nodig wat die liefde van Christus
leer ken het, wat instrumente, wat organe kan word vir die
liefde wat God wil uitstort in die wêreld. Ek kan nie 'n
orgaan wees vir die liefde van Christus, as ek nie self hierdie
liefde ervaar het, self in die sonskyn van hierdie liefde gaan
staan het nie.
Ek wil dus hierdie week begin deur vanaand hierdie boodskap aan u te gee wat uit ons teks kom, maar wat ons ook
saamgevat vind in Romeine 6 vers 13: Stel julself tot beskikking van God. Dis wat die Gees begeer. Dis wat God sock.
Dit is die saligheid. Dit is die hoogste vreugde. Dit is waarvoor 'n mens in werklikheid lewe. Daar is nie 'n ander doel
in die lewe nie. Die sin van ons bestaan is om God te ver17

heerlik. Stel uself tot beskikking van God. Broers en susters,
die antwoord op ons probleem - die probleem van ons lewe is algehele oorgawe.
Ek kon in die tyd wat verby is, toe ek gesoek het na 'n
boodskap vir die sendingweek, nie iets anders ontdek nie, ek
kon niks anders hoor nie, ek kon nie iets anders vind nie as
dit, dat ek aan u moet sê: Stel uself tot beskikking van God;
stel uself tot beskikking van God. Dit is al wat ek vir u kan sê.
Dis al waarvoor ek by u pleit: stel uself tot beskikking van
God. Dan kom al die ander dinge daaruit voort.
Die kerkhervormer Zwingli het 'n besondere ervaring gehad toe hy nog 'n Rooms-Katolieke priester in Zurich was.
Hy het siek geword van die pes, en in daardie tyd het God
met hom gepraat. Hy het toe 'n lied gekomponeer, die sogenaamde peslied. In daardie peslied staan: Niks is vir my te
veel nie. Ek is U maaksel. Here God, maak my of breek my.
Wat is oorgawe?
Andrew Murray sê: Oorgawe is wat ek kan sien aan my
pen. As ek my pen neem om te skrywe, dan vertrou my pen
homself aan my hand toe. My hand kan met hom maak net
wat hy wil. Maar, sê hy, as 'n ander hand nou ook nog aan
dieselfde pen vat, is die pen vir my nutteloos, want dan is hy
nie heeltemal aan my oorgegee nie.
Ek kan alleeen aan God oorgegee wees as ek sê: Here God
hier is ek. Ek aanvaar die liefde van Christus. Ek aanvaar dat
ek ingesluit was in wat Christus vir my gedoen het. Ek aanvaar dat Hy my ou mens gekruisig het. Hier is ek van my
kop tot my tone vir U - ek vertrou myself aan U toe. Neem
my, ek gee my aan U oor.
Dit is gevaarlik om dit te sê. Dit is gevaarlik, want as u
dit sê, neem God dit ernstig. En u weet nie waar u gaan uitkom op die weg nie. Gevaarlik vir die ou mens. Maar dit is 'n
vreugde, 'n vreugde as u dit doen. Sê tog dit by uself, sê tog
as die Gees u aanraak: Here God, maak my of breek my.
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Niks is vir my te veel nie. Niks wat u van my vra, sal vir my
te erg wees nie, want Jesus het my ou mens saam met Hom
gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.
Ek weet nie of 'n mens die sending kan ingaan, as jy dit
nie sê nie. Maar u moet nie dink dit is net iets vir sendelinge
nie. Dit is maar die gewone geheim van ons geestelike lewe.
Onlangs het 'n vrou vir my gesê - en dit het my werklik
geruk: „A1 die jare het ek gesukkel en geworstel met my
geestelike lewe en ek het nie geweet wat om te doen nie, totdat ek die geheim ontdek het en gehoor het wat daar staan in
die laaste woorde van Totius se beryming van Psalm 84:
Welsalig Heer wie op U bou, aan U geheel hom toevertrou."
- Aan U geheel hom toevertrou. Dit is alles.
Broers en susters, daar moet u begin. As u vanaand huis
toe gaan, as u gaan slaap vanaand, maak hierdie saak uit of
u kan sê met u hele hart: Aan u wil ek my geheel toevertrou.
Amen.
Gebed: Here Onse God, ons dank U vir die liefde van
Christus. Ons dank U vir die liefde wat U geopenbaar het in
U seun. Laat dit die drang in ons word en die vuur; laat dit
ons verlos van ons selflewe; laat dit ons verlos van die
middelmatigheid; laat dit ons bring tot 'n definitiewe keuse
vir U; laat dit ons daartoe bring om onsself onvoorwaardelik tot beskikking van U te stel. Hier is ons Here, neem ons
tog, terwille van onse Here Jesus Christus - Amen.
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II

GESANTE OM C H R I S T U S

Skriflesing: 2 Kor. 5:11-21

WIL

Teks: 2 Kor. 5:1 la, 20

Broers en susters, ek wil vanaand u aandag bepaal by twee
verse in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Die eerste is vers
11 en die tweede is vers 20. In_vers 11 lees ons: „Omdat ons
dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense
te oortuig." Vers 20 lui: „Ons tree dan op as gesante om
Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om
Christus ontwil, laat julle met God versoen."
Ons het gisteraand gesê dat die liefde van Christus ons
dring, dring om nie meer vir onsself te lewe nie. Miskien
moet ek iets wat ek gisteraand gesê het, in 'n regte perspektief stel om alle misverstand te voorkom. Ek het gisteraand
gesê dat 'n mens die liefde van Christus kan leer ken, en toe
het ek die uitdrukking gebruik dat die liefde van Christus
deur 'n mens slaan soos 'n weerligstraal. Dan word jy daarvan bewus en jy word daardeur verander. Miskien kan sommige van u die indruk gekry het, dat dit altyd net 'n eenmalige gebeurtenis moet wees; dat ek min of meer een of
ander ekstatiese bekering moet hê, voordat ek van die liefde
van Christus bewus kan wees. Dan gaan u daarvoor bid en u
verwag een of ander besondere ervaring, of anders, dink u
dan, kan u nie van die liefde van Christus weet nie. As u my
so verstaan het, dan wil ek dit graag beter verduidelik.
Dit hoef nie by een of ander spesiale geleentheid te wees
dat die liefde van Christus so meteens deur my heenslaan
nie. Dit kán gebeur. Dit het met Paulus seker so gebeur. Dit
het met baie ander mense in die geskiedenis so gebeur. Maar
by baie mense gebeur dit ook so dat dit langsamerhand, in 'n
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rypingsproses, tot stand kom, totdat dit op 'n bepaalde dag
dwarsdeur jou heen is as 'n wete, as 'n sekerheid, as 'n
kennis op grond van die Woord, maar ook op grond van wat
ek ervaar aan myself, naamlik: Ek is geborge; die Here het
my lief; die liefde van Christus is ook vir my!
En as dit so is, hoe dit ook al gebeur, dan weet 'n mens: ek
is nie meer dieselfde nie - ek kan nie meer dieselfde bly nie.
Ek kan ook nie maar net in rustigheid sit nie. Ek moet oorgaan tot aktiwiteit. Ek moet vir Christus lewe. 'n Mens kan
nooit, broers en susters, bewus word van die liefde van
Christus wat jou lewe toedek, en dan geniet jy dit maar net
by jouself en jy leef gewoonweg voort en jy sê: Dit is nou gelukkig, ek is gered; ek is 'n kind van God en niks kan met my
verkeerd gaan nie, niks kan my skei van die liefde van
Christus nie - maar jy bly net daarby en dit verander niks
aan jou lewe nie, jy gaan nie oor tot aktiwiteit nie. Dit is onmoontlik. Dan het 'n mens die liefde van Christus nie goed
verstaan nie. Dan het jy dit nie goed begryp nie, want wie
die liefde van Christus begryp, word ook daardeur gedring,
word ook daardeur verander, word op 'n weg geplaas. Jy
móét oorgaan tot aktiwiteit. Daarom dat ons gisteraand gesê het dat ons deur die liefde van Christus gedring word om
nie meer vir onsself te lewe nie, maar om vir Christus te lewe.
Hoe lewe 'n mens vir Christus? Lewe ek vir Christus deur
ure lank op 'n dag te bid, binne-in my binnekamer te verkeer,
my te beywer vir my persoonlike heiliging daar in my binnekamer, met my eie gedagtes en vrae besig te wees, my te bekommer daaroor of ek altyd heilig optree, of ek altyd beantwoord aan die reels vir heiligheid wat ek vir myself gestel
het? Ja, natuurlik hoort dit daarby dat ek tyd vir gebed
neem. Natuurlik hoort dit daarby dat ek aan my persoonlike
heiliging en my persoonlike verhouding tot die Here moet
aandag gee. Maar om vir Christus te lewe, beteken om totaal
vir Horn te lewe. Dit omvat my hele lewe waarin ek al die
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dinge doen wat ander mense ook doen. Ons is alte geneig om
te dink dat om vir Christus te lewe, beteken om uit die gewone lewe uit te tree. pieJdQQSter^jedagle wat 'n diep indruk gemaak het in die geskiedenis van die Christendom,
het beteken: dat die gelowige uit die gewone lewe weg moes
gaan. As jy vir Christus wil lewe, as jy werklik die liefde van
Christus ervaar - gaan dan in 'n klooster, eenkant, waar jy
alleen kan wees, waar jy ure kan deurbring in vas en gebed,
waar jy aan 'n strenge orde en tug en dissipline onderworpe
kan wees, waar jy so min as moontlik in aanraking kan kom
met die wêreld, sodat jy daar vir die Here heilig kan lewe.
Nou hoef ons nie oor die kloosterlewe harde en slegte
dinge te sê nie, broers en susters. Veral hoef ons niks slega
oor die kloosterlewe te sê as ons self niks weet van wat dit
beteken om iets vir Christus op te offer of om selfs enkele
dinge prys te gee uit liefde vir Christus nie. Sulke mense moet
maar stilbly oor die kloosterlewe, want hulle is nog nie
eers toe aan die graad van oorgawe van hulle lewe wat daardie kloosterlinge geken het nie.
Maar tog was dit 'n misverstand. Die hele kloosteridee
was 'n misverstand, want dit is nie wat die Here wil hê, dat
ons uit die wêreld moet weggaan en dat ons in 'n klooster
moet wees en ons moet afsonder, of dat ons êrens maar net
moet besig wees met 'n vreemde en onnatuurlike soort bestaantjie, as ons vir Christus wil lewe nie. Nee, die Here wil
ons midde-in die wêreld hê, in die gewone lewe. Dáár moet
ek vir Christus lewe. Paulus sê: Of ek eet 6f drink óf enigiets
doen, ek moet alles doen tot verheerliking van God. Ek mag
ook lief hê, ek mag verlief raak, ek mag studeer, ek mag my
kuns wat ek het, beoefen. Ek mag alles doen waarvan ons
gisteraand gepraat het. Ek is 'n landsburger, ek mag aan
politiek deelneem, ek mag alles doen wat ander mense doen,
maar die vraag is hoe ek dit doen. Die vraag is of ek 'n blikpunt het, of my laaste blikpunt Chrisus en die eer van God is,
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en of die laaste blikpunt ek self is, my eie eer, my eie genot,
die verheerliking van myself.
Daarom, liewe broers en susters, as ons deur die liefde van
Christus gedring word om vir Horn te lewe, beteken dit dat
Hy ons uitsaai oor die hele wêreld in alie moontlike heroepe.
Op alle moontlike plekke in die wêreld en midde-in die
wêreld moet ons mense van God wees - in ons wetenskap en
in ons kuns, in ons plesier en in ons vermaak, in ons sport, in
ons besigheid, in ons politiek en in wat ons ookal meer mag
hê - oral Christene, oral mense wat deur die liefde van
Christus gedring word om vir Christus te lewe.
Wat 'n ideaal, wat 'n uitdaging is dit vir ons almal. Maar
nou wil ek onmiddellik daaraan toevoeg: Daarmee ciiulig dit
nie. Dit is belangrik, en ons moet dit hoor en verstaan, dat 'n
Christen-onderwyser en 'n Christen-werktuigkundige en 'n
Christen-politikus en 'n Christen-ekonoom en 'n Christenbesigheidsman en 'n Christen-sportman - en so kan u maar
voortgaan - tot die eer van die Here is, mense wat elkeen op
sy plek die Here God dien. Dit is wat die Here wil hê, dat
ons mense van God moet wees in die hele lewe. Maar dit kan
nie daarby eindig nie.
As ek vir Christus lewe, moet ek vir Horn getuig, want ek
het ook 'n mond gekry, 'n mond waarmee ek van Horn
moet getuig. Ek kan nie maar net 'n lewe lei wat stilswygend
op God gerig is nie. Ek moet 'n lewe lei wat ek op die Here
God rig en ek moet alles wat ek doen - of ek eet of drink 6f
enigiets doen - tot Sy eer doen. Maar ek moet ook daarvan getuig. Ek moet dit ook verkondig. Ek moet dit ook
uitlê. Wat sal 'n lewe help, sonder die verduidelikende
woord wat daarby kom? Wat sal 'n lewe help, sonder die
getuienjs en die oproep wat moet uitgaan na ander mense
wat ek moet nooi om te lewe soos ek?
Op_ Pinksterdag - wat was een van die tekens? Tonge;
tonge soos van vuur wat kom sit het op al die aanwesiges.
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Dit is nie vreemd dat hulle toe ook sommer in „tonge" begin
praat het nie. En toe die mense aan Petrus vra: Wat is nou
hierdie snaakse verskynsel wat hier plaasvind? - toe sê
Petrus: Dit is nie snaaks nie, want die profeet Joël het al gesê: In die laaste dae, sê die Here, sal Ek van My Gees uitgiet
op alle vlees, en dan, dan sal mense profete word. Dan sal
die ou mense gesigte sien en die jongelinge sal drome droom,
en my diensknegte en my diensmaagde sal profeteer. Dan sal
mense tonge kry en hulle sal praat - die hele gemeente sal
praat. Nie net 'n enkele profeet hier en daar sal geroep word
soos in die Ou Testament nie, maar die hele volk sal profete
wees en hulle sal almal tonge kry en hulle sal almal praat.
Pinkster bring tonge om te getuig, tonge om so te spreek, dat
mense in hulle eie taal hoor en verstaan wat die groot dade
van God is. Dit is 'n gawe aan die hele gemeente.
En daarom is dit nie genoeg as ons sê dat ons Christene is
op elke terrein van die lewe nie. Dit is óók absoluut noodsaaklik, as ons vir die Here wil lewe. Maar daarby moet
hierdie tweede kom: ons moet daar waar ons staan, ook 'n
getuie wees. Ek moet dit wees waarvan Paulus hier praat:
'n gesant van Christus.
„Omdat ek die vrees van die Here ken," sê Paulus, „probeer ek om die mense te oortuig. Ons tree dan op as gesante
om Christus wil, asof God deur ons vermaan." God soek
sulke mense wat deur die krag van Sy Heilige Gees 'n tong
het, 'n stem het, 'n woord het vir die arme mense in die
wêreld wat nie weet van die versoening nie. God het die versoening bewerk in Sy liewe Seun Jesus Christus. Hy het Horn
wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hy het
dje vyandskap wat daar tussen God en ons was, uitgewis en
afgebreek. Hy het vrede gestie. Maar die mense weet dit nie.
Die mense leef nog steeds met hulle rug na God toe; hulle
leef tog steeds in vyandskap; hulle weet nie dat ons ou mens
met Christus gekruisig is nie; hulle weet nie van die verlos24

sing en genade wat daar in Christus Jesus is nie. Dit moet
aan hulle gesê word. Dit moet aan hulle vertel word.
God wil die mense deur ons vermaan. Die woorde „asof
God deur ons vermaan" beteken nie dat dit nie regtig so is
dat God deur ons vermaan nie, asof ons maar net by wyse
van spreke sê dat God deur ons vermaan nie. Paulus
bedoel: God vermaan werklik deur ons. Daarvan kan jy
seker wees. As êrens 'n gemeentelid met iemand praat en hy
staan in die diens van die versoening en hy kom as gesant
van Christus, dan praat God self deur daardie mens. Nie net
deur 'n apostel nie. Hierdie teks het natuurlik in eerste instansie betrekking op die apostel Paulus. As hy sê „ons", dan
bedoel hy homself en sy medewerkers. Hy sê: „Omdat ons die
vrees van God ken, probeer ons om die mense te oortuig.
Ons tree dan op as gesante om Christus ontwil." Natuurlik,
dit slaan in eerste instansie op Paulus en sy medewerkers.
Maar dit slaan nie net op hulle nie, want geen enkele opdrag
in die Nuwe Testament is gegee aan die apostels wat nie ook
herhaal is aan die gemeente nie. En voor Sy hemelvaart het
die Here Jesus nie net aan Sy apostels nie, maar aan die hele
gemeente gesê: „Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige
Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees in Jerusalem
en in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste einde
van die aarde." Dit slaan nie net op die apostels nie.
'njGemeente soos Rome - daar was sover ons weet nooit
'napostel by die stigting van dié gemeente nie. Pit was mense
wajdie evangelie gehoor het in Jerusalem, eewone mense sal
ons sê, wat uitgegaan het en die evangelie van Jesus oorgedra
het en verkondig het in die hele wêreld. Dit was onmoontlik
dat_die Christelike kerk so kon versprei in daardie eerste tyd,
as die Christene, die gewone Christene, nie tonge gehad het
waarmee hulle deur die krag van die Heilige Gees getuig het
fin die hfljjening die versoening uitgeoefen het nie.
Ook u het die bcdiening van die versoening gekry. U is geV f l n

sante om Christus wil. 'n Gesant is 'n ambassadeur. Dit is
iemand wat in 'n vreemde land die keiser of die koning of die
owerheid verteenwoordig. In sy hande is daar 'n geweldige
verantwoordelikheid gelê, want as gesant is hy die verteenwoordiger van die owerheid van sy land. Aan horn word belangrike beslissings toevertrou om sy land se sake daar in die
vreemde te behartig. Dit is 'n man met 'n posisie van gesag.
Dis aan u toevertrou en dis aan my toevertrou, aan ons wat
die Here Jesus lief het. Ons wat ontdek het dat die liefde van
Christus ook vir ons bedoel is, ons het ook 'n opdrag gekry,
ons het 'n roeping gekry. Daar is niemand van ons wat nie 'n
roeping gekry het nie. Daar is niemand van ons wat nie 'n
gesant is, wat nie ter wille van Christus en sy Naam in die
wêreld moet optree nie.
U begryp wat dit beteken. Dit beteken eerstens dat as ek
die dag bewus word van die liefde van Christus, ek nie dadelik na 'n klooster toe hardloop nie. Dit beteken dat ek in die
lewe moet bly. Daar wil God my hê. Ek bly in die huwelik,
in my gesin, in my werk, want dáár wil God hê dat ek 'n
Christen moet wees. Maar dit beteken tweedens ook dat ek
nie dadelik Kweekskool toe hoef te gaan nie. Ek hoef nie
dadelik te sê: Ek kanselleer nou my kursus, want ek gaan
nou 'n sendeling of 'n predikant word, omdat ek bewus geword het van die liefde van Christus nie. Ag, ons het sulke
mense nodig. Ek wens baie meer van u wil na ons toe kom.
Ons het sulke mense in die sending nodig. Hier het ds.
Moolman nou net vir ons gesê dat daar nog baie vakatures
is. En nog onlangs was hier 'n mnr. Goldsmith uit Engeland.
Hy het ons almal geskud daar by die Kweekskool, want hy
het ons vertel van die massas en die miljoene in Asië, Afrika
en in die stede van Latyns-Amerika, die massas en miljoene
mense wat hulle hande om hulp uitsteek. Hy het vertel hoedat die kerke volstroom in Korea. Weet u wat is die mense se
probleem daar? Dis nie dat daar nie bekeerlinge is nie, maar
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dat daar te veel bekeerlinge is. Hulle weet nie wat hulle moet
maak om die mense in die geloof opgebou te kry nie. Hulle
soek predikante wat vir hulle kan preek. Hulle het 'n behoefte aan leiers wat hulle kan opvoed en hulle dieper kan inlei in die evangelie. Dit gaan om mense wat nie 'n Christelike
agtergrond gehad het nie, en hulle behoefte aan geestelike
vorming is groot. Hulle het dus mense nodig, mense wat
hulleself vir voltydse sendingwerk aanbied. Ons het seker
nog duisende sendelinge nodig as ons in die wêreld iets betekenisvols wil doen. Mnr. Godsmith het ons aangegryp by
die Kweekskool, want weet u wat het hy vir ons gesê? Hy het
vir ons gesê: „Julle is ryk. Finansieël is julle ryk. Julle is ryk
in julle teologie. Julle is ryk in die waarheid. Baie dinge is
aan julle gegee. Julie besit so veel. En dáár, daar op ander
plekke is daar mense wat niks het nie."
Dus, ons het mense nodig. In die binneland en in die
buiteland het ons mense nodig wat sê: Ek kom, ek gaan
teologie studeer; ek gaan my voltyds wy aan hierdie werk.
Ons het mense nodig wat sê: Ek gaan voltyds in die
sending - bv. as onderwyseres. Ag, mag die Here met u
praat in hierdie tyd. Wie sê vir u dat dit nie dalk u is wat
moet gaan nie?
Weet u wat het gebeur met Charles Cowman? Ek het dit
jare gelede gehoor, maar dit gryp my nog altyd aan. Charles
Cowman se vrou het, op 'n Sondagmiddag toe hy wou gaan
slaap, aan hom gesê: „Ons moet gaan luister; daar is 'n sendeling uit China wat hier 'n toespraak hou." Hy wou nie
gaan nie. Maar eindelik het hy tog maar gegaan, want, wel u sal sien as u eenmaal getroud is. Die gevolg is dat hy daar
gekom het, omdat sy vrou bly neul het. Maar vandat hy daar
gaan sit het, en vandat die man daar voor begin praat het
°or China en die nood van China - in daardie tyd was China
° g nie kommunisties nie, was China nog oop vir die sending; nou kan ons nie daar in nie - vandat die man begin
n
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praat het, het hy gevoel: dit gaan om my. Hulle het later 'n
bordjie omgestuur om te kollekteer. Hy het niks by hom gehad nie, behalwe sy gouc horlosie. Hy het die goue horlosie
geneem en dit in die bord gegooi. Maar hy het nie net sy goue
horlosie in die bord gegooi nie, hy het homself gegee. Hy was
'n suksesvolle besigheidsman. Hy het 'n baie goeie inkomste
gehad. Maar dit het met hom gegaan soos met die ryk jong
man. Hy het alles prysgegee, hy het alles daar op die altaar gelê, hy is weg na China. Hy het gaan werk daar. Die werk van
die ..Oriental Missionary Society" het daaruit voortgevloei.
Dit kan gebeur. Dit kan gebeur dat God met een van u
praat en dat God vir u sê: Hier is 'n situasie van nood, en jy
moet kom, jy moet voltyds kom werk.
Maar broers en susters, ek wil nie vanaand eintlik dáároor
praat nie. Ek wil met u praat oor die man wat daarvan oortuig is: Dit vra God nie van my nie. God vra van my om te
bly waar ek is en 'n Christen te wees - in Stellenbosch of in
Kaapstad, of waar ook al, 'n Christen-onderwyser, 'n Christen-boer, 'n Christen-wetenskaplike, of 'n Christen-huisvrou. U is ook gesante van Christus en u het ook 'n profetiese woord om te verkondig. Dit het die reformatore verstaan toe hulle gepraat het van die priesterskap van alle gelowiges. Elkeen van ons is 'n priester, nie net die sendelinge
nie. Dit is nie net die predikante wat verantwoordelik is om
die Woord van God in die wêreld te verkondig nie. Rondom
ons is daar soveel mense wat die Here Jesus Christus nie ken
nie. Hoe kan ons verwag dat die paar sendelinge en die paar
predikante die verantwoordelikheid moet dra om die evangelie aan al dié mense te kan verkondig?
Ek kry soms die idee dat 'n predikant die minste kans het
van alle mense om 'n ander mens tot bekering te bring.
Want as 'n predikant by iemand in die huis instap, is hy dikwels die vroomste man wat jy kan kry. Dan sit hy sy beste
voetjie voor en dit is bitter moeilik om deur sy pantser heen
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te breek en by die man se siel uit te kom. Maar u wat saam
met hom werk, en u wat elke dag saam met horn lewe en wat
hom van binne en buite ken - u is die man om met hom te
praat. Dis u verantwoordelikheid.
Ds. Overduin, by baie van ons goed bekend, omdat hy in
Nederland 'n kragtige bediening gehad het as evangelisasiepredikant, het eendag vertel hoe dit gekom het dat hy in die
evangelisasie geïnteresseerd geraak het. Hy sê: Ek was predikant en ek het 'n baie goeie gereformeerde gemeente gehad.
Hulle was in die more in die kerk en hulle was in die aand in
die kerk, en hulle bydraes was goed en hulle was gesond in
die leer, en daar was absoluut niks met hulle verkeerd nie.
Maar op 'n dag word ek geroep, sê hy, na 'n sterwende
man. En toe ek by die sterwende man kom wat heeltemal
buite-kerklik was, en ek met hom praat en aan hom vra:
..Het jy al van God gehoor?" Toe sê hy: „Ja, God is 'n
vloekwoord." En toe ek vra: „Het jy al van Christus gehoor?" sê hy: „Ja, Christus is 'n beeld op die Roomse
Kerk." En daardie man, sê ds. Overduin, het aan dieselfde
bank gewerk saam met 'n diaken van die Gereformeerde
Kerk en 'n lidmaat van die Rooms-Katolieke Kerk. En al
wat hy weet, was dat God 'n vloekwoord is en dat Jesus 'n
beeldjie op die Rooms-Katolieke Kerk is. Hy sê: Ek het die
man gehelp so goed as ek kon, maar ek het huis toe gegaan
en daardie Sondag het ek voor my gemeente gaan staan en
vir hulle gesê: Gemeente, julle is 'n liewe, goeie gemeente en
julle doen julle bes om Christelik te lewe, maar julle is wreed.
Jujle is wreed. want julle het die Woord van God en julle het
dfcevangelie van bevryding en julle ken die Here Jesus en
julle laat mense sterwe sonder Jesus.
Hoeveel mense rondom ons ken werklik die Here Jesus?
Die bediening van die versoening is aan ons toevertrou. En
nou hoef u nie ver te dink en u hoef nie vcr te kyk nie. U kan
maar dink aan die mense rondom u met wie u elke dag in
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aanraking kom. Dink maar eerste aan ons mense rondom
ons. Maar dink dan ook 'n bietjie verder. Dink 'n bietjie
oor ons land en al sy mense, oor hierdie mikro-kosmos van
'n land waar soveel verskillende soorte mense is. Byna alle
soorte mense van die aarde ontmoet mekaar in 'n sekere sin
hier. Dink maar aan die derduisende immigrante wat ons
land binnestroom. Hoeveel van hulle ken die Here? Nou
weer is daar soveel Portugese wat ons land binnekom. Hoeveel van hulle weet meer van die Here Jesus as miskien die
uiterste oppervlakkige kennis? Hoeveel van hulle ken Hom
as die Saligmaker, hoeveel van hulle verstaan dat die liefde
van Christus ons insluit? Dit is wonderlik dat ons kerk begin
het met werk onder hierdie mense. Maar as dit net moet gebeur deur hierdie of daardie predikant wat afgesonder is vir
die Portugese, sal daar nie veel kan gebeur nie.
Ons het 'n gemeente nodig waarvan elke lid 'n sendeling
is. Ons het mense nodig wat hoof vir hoof nie meer vir hulself lewe nie, maar vir Hom wat vir hufle gesterf het en opgewek is, en wat daarom bereid is om hulleself te gee as getuies vir Christus.
Maar dan dink ek ook aan die groot skares swartmense
in ons stedelike woonbuurtes. En ek dink aan die groot
stede waar blankes, bruinmense en swartmense saam woon.
As jy na daardie mense kyk, as jy daar in Kaapstad se
strate loop, of as jy die moeite sou doen om 'n keer na
Johannesburg te gaan, en jy sou op die stasie staan as die
treine in die middag daar ingepak word met die swart
werkers wat teruggaan Soweto toe - dan vra jy: O God,
hoeveel van hierdie duisende mense wat tussen ons beweeg,
hoeveel van hulle ken die Here Jesus? Hoeveel van hulle
weet van Sy liefde, hoeveel van hierdie mense het al mens
geword, omdat hulle God ontmoet het?
Ek lees in die Sendingblad - en ek wil tog vir u vra, as u
kan, teken tog in op die Sendingblad, want daarin kry u nie
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net 'n beeld van die sendingwerk wat in ons kerk gedoen
word nie, maar ook van die nood op sendinggebied - ek
lees in die Sendingblad dat iemand skrywe: Waar is die
sendingveld van mense wat nog nooit van die Here gehoor
het nie? Dit is ook in die hart van Pretoria, sê hy. Hy skryf:
Ek staan in die skaduwee van die kerk van Arcadia en ek
sien daar 'n groepie mans met mekaar praat. Ek gaan na
hulle toe en ek knoop 'n gesprek aan en vra naderhand vir
hulle of hulle al van die Here gehoor het. Toe hulle hoor ek
praat Christelik, haal een 'n opgefrommelde papiertjie uit sy
sak tevoorskyn. Dit was toe 'n traktaatjie geskryf ter bestryding van die Kommunisme. Maar die arme man kan
niks daarvan verstaan nie, want hy kan nie lees nie. Maar,
sê die man, iemand het die traktaatjie aan hom gegee en gesê: Dit sal jou goed doen. Nou hou ek hom by my, sê hy,
want ek dink dit doen my goed. Van enige egte kennis van
die Here is daar by sulke mense nie sprake nie.
En so is daar tienduisende, ag, tienduisende. As ek vanaand
oor die sending praat en sê dat ons moet besef dat God 'n las
op ons gelê het en dat Hy ons as gesante verantwoordelik
gemaak het vir sy saak in die wêreld, dan dink ek óók aan
hierdie tienduisende. God het ons verantwoordelik gemaak
vir wat in die wêreld gebeur, ook met sy kerk. Ons kan nie
die verantwoordelikheid afskuif en sê dat daar darem nog
gelukkig so-iets as die uitverkiesing is en dat ek my daarom
nie so druk hoef te maak nie, aangesien die uitverkorenes tog
gered sal word nie. As u so oor die uitverkiesing dink, dan
dink u verkeerd daaroor, want die uitverkiesing is nie bedoel
om ons verantwoordelikheid ook maar in die minste op te
hef nie, maar juis om vir ons te sê: Gaan! God wil dat Sy uit
verkorenes gered word, soek hulle - jy weet nie wie hulle is
nie. Praat met almal, dring aan by hulle; roep hulle op. Die
Gees gaan met jou saam. God vermaan deur jou - roep die
mense tot die lig.
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Ek wil graag hê dat ons moet dink aan sending in sy
breedste konnotasie as die beweging van God se liefde na die
wêreld toe. Sending in sy wydste sin beteken dat ons die
evangelie moet verkondig aan alle mense wat die Here
Jesus nie ken nie. Ek weet 'n mens kan 'n onderskeiding
maak tussen evangelisasie en sending. Dit is 'n nuttige
onderskeiding. In ons moderne wêreld word die grense tussen evangelisasie en sending egter steeds dowwer. Vir ons
doel is dit hier nie nodig om verder op dié onderskeiding in te
gaan nie. As ons sending in sy breedste sin verstaan, dan hou
dit die beweging van Gods liefde in na alle mense wat Christus nie ken nie, wie hulle ook mag wees en waar hulle hulself
ook mag bevind.
Tog, al is dit so, wil ons graag in hierdie dae die aksent laat
val op die vraag of ons nog vir die nie-blanke bevolkingsdcel
van hierdie land iets kan beteken. Hoekom? Nie omdat dit
waar is dat al wat 'n nie-blanke is, 'n heiden is, en dat al wat
'n blanke is, 'n Christen is nie. Dit is eenvoudig nie waar nie.
Daar is vandag meer nie-blanke Christene in hierdie land as
wat daar blanke Christene is. Laat ons dit duidelik voor oe
hou. Ons lê ook nie hierdie aksent, omdat 'n nie-blanke 'n
voorwerp is van sending, terwyl 'n blanke dit nie kan wees
nie. Die tyd sal nog kom dat die nie-blanke kerke hulle sendingverantwoordelikheid teenoor blankes sal moet beoefen.
Trouens, dit gebeur reeds. Laat ek u één verhaaltjie daaroor
vertel.
P Iemand uit Noord-Transvaal vertel dat 'n huisgesin in 'n
sekere dorp naby die kerk woon. Hulle kom egter nooit in
die kerk nie en stel nie belang in die kerk nie. Op 'n dag laat
die vrou die predikant roep. Haar vreemde versoek is:
„Dominee, jy moet met ons praat, want ek het 'n klein
kombuishulp, 'n jong seun wat by my in die kombuis werk,
/ 'n swart seun. Ek stuur die seun op 'n dag winkel toe en ek
gee hom geld om iets te koop en hy kom terug en bring die
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kleingeld. Ek aanvaar dit is reg. Die volgende more kom hy
en hy bring nog vyf sent. Hy sê:, Dit moet van die geld van
gister wees, want ek het nie geld nie en ek kry hierdie vyf sent
nog in my broeksak. Ek bring dit terug, want ek is 'n Christen'." Die getuienis van dié swart seun het so 'n indruk gemaak op die vrou, dat sy sê: „Dominee, nou moet jy met ons
praat, want ons wil ook Christene wees."
Die Swart Christene lewer dus reeds hulle getuienis. Ds.
Murray Louw, destyds werksaam in die Sendingboekhandel
in Pretoria, het vertel van 'n swart vrou wat kom vra: „Het u
nie 'n traktaatjie in Afrikaans nie?" Hy sê: „Hoekom, kan jy
dan Afrikaans lees?" Sy sê: „Nee, dis vir my mevrou, want as
ek luister na hulle praatjies aan tafel en ek sien hoe daardie
mense lewe, dan kan hulle nie kinders van God wees nie.
Ek is 'n kind van God; ek moet vir hulle iets gee, ek moetmy getuienis lewer."
Hulle is dus reeds besig. As ons oor sending praat, dan is
dit nie 'n kwessie dat ons kan sê dat sending alleen maar iets
vir swartmense is, omdat dit met die wittes alles reg nie. Nee,
dit is nie so nie. Inteendeel is dit so dat ons dit eerder so moet
sien dat wit, swart, bruin en Indiër-Christene saam 'n mag
moet vorm wat die bediening van die versoening moet vervul
teenoor alle mense wat die Here God nie ken nie, al is hulle
van watter kleur of ras of stand.
As ons dit dus tog doen om ons in hierdie tyd toe te spits
op die nie-blankes in ons land, dan is dit om die praktiese rede
dat ons sendingwerk tradisioneel sendingwerk is onder die nieblankes. Nou nog, as ons oor sendingwerk praat, dan gaan dit
hoofsaaklik tog om daardie werk. Daarvoor het ons vakatures. Daar is ook nog baie meer ongekerstende nie-blankes
as wat daar ongekerstende blankes is. Dus: in hierdie sin spits
ons onsself om 'n praktiese rede op die nie-blankes toe.
Maar die eintlike rede is tog dat dit vandag die mees problematiese terrein van ons getuienis is. Ons weet nog hoe om
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met 'n blanke te werk. Dit is nie vir ons so 'n groot probleem
nie. Maar dit is 'n probleem met die nie-blanke, omdat ons
midde-in ons sendingveld lewe en die nie-blanke ons sien en
ons almal as Christene takseer en vra: „Hoe moet ek 'n geloof aanvaar van mense wat lewe soos hierdie mense?"
Hulle maak nie so maklik onderskeid tussen Christene en
nie-Christene nie. Hulle beskou dit eenvoudig so dat die
witman oorspronklik die Christelike boodskap hierheen
gebring het. Hulle toets die waarde van die Christelike geloof
op wat die blankes in hierdie land is, op wat ons optrede
teenoor hulle is. As hulle ons verwerp, sal hulle miskien die
Christelike geloof ook verwerp. En daarom, omdat ons 'n
drie-dubbele verantwoordelikheid teenoor hierdie mense het
as gesante om Christus ontwil, dáárom gaan ons in hierdie
dae oor ons sendingtaak teenoor hulle praat.
Kan ons nog 'n getuienis teenoor hulle lewer? Kan ons
nog vir hierdie mense iets beteken? Kan ons die evangelie
van die versoening nog aan hierdie bepaalde groepe van ons
bevolking bedien? Dit is hopeloos om te dink dat die paar
sendelinge dit kan doen. Net 'n lewende gemeente, waarvan
alle lede oortuig is van die noodsaak van al die aspekte van
wat sending beteken in hierdie tyd, kan in hierdie situasie die
mas opkom.
Ek wil u uitdaag, broers en susters, ek wil u uitdaag om te
dink oor hierdie saak waaroor ons gaan praat. Hoe moet
ons in hierdie tyd, gegewe ons omstandighede, die bediening
van die versoening teenoor ons nie-blanke naaste behartig?
Gebed: Here, onse God, open tog vir ons die weg, maak
dit vir ons duidelik, hoe diep ons verpligting lê en ons verantwoordelikheid. En help ons, Here God, om in staat te
wees om as gesante op te tree teenoor alle mense, maar in die
besonder teenoor hulle in die ander bevolkingsgroepe wat u
nog nie ken nie. Om Christus wil. Amen.
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III
G E S A N T E MET DIE STYL VAN CHRISTUS

Skrifiesing: Joh. 13:12-20, 33-35.

Teks: 2 Kor. 5:20 en
Joh. 13:16

Ons wil vanaand onderstreep wat daar staan in 2 Kor. 5:20,
dieselfde teks wat gisteraand ook ons aandag geniet het. Ons
wil probeer om vanaand 'n ander aspek daarvan na vore te
haal.
2 Kor. 5:20: - „Ons tree dan op as gesante om Christus
wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus
wil, laat julle met God versoen."
Daarmee saam lees ons ook Joh. 13:16 - „Voorwaar,
voorwaar, Ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as
sy heer nie en 'n gesant is ook nie groter as die een
wat horn gestuur het nie." In vers 34 staan ook die woorde:
,,'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet lief hê.
Soos Ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê."
Broers en susters, ons het gisteraand gesê dat ons almal
gesante van Christus is, dat ons almal ambassadeurs van
Christus is. Soos wat 'n ambassadeur in 'n vreemde land die
vors verteenwoordig, so verteenwoordig elkeen van ons. met
al die verantwoordelikheid wat daaraan klewe, Jesus Christus in hierdie wêreld. En so roep Hy elkeen van ons op die
plek waar ons geplaas is deur die voorsienigheid van God,
om Horn daar te verteenwoordig, om daar 'n diplomaat vir
Horn te wees, om daar sy saak in ons hande te hê, om daar
vir Horn en van Horn te getuig. Ons het ook gisteraand gesê
dit is 'n gesagvolle taak. Dit wil ek ook vanaand weer onderstreep. Dit is 'n gesagvolle funksie, want 'n ambassadeur het
gesag. As 'n vors 'n ambassadeur êrens heen stuur, word
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daardie ambassadeur beklee met die gesag van daardie vors.
As hy optree, is dit daardie vors wat daar optree.
Daar staan in ons teksvers: Ons tree dan op as gesante om
Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ek het gisteraand
ook al gesê dat hierdie woordjie „asof" u nie moet laat dink
dat God nie eintlik regtig daarby is, of dat God nie eintlik
regtig deur ons vermaan nie, omdat dit maar net is asof dit
die geval is. Wat Paulus eintlik bedoel is juis dat God self,
God self deur ons vermaan waar ons vermaan. Dit is ons gesag. Dit is die gesag van die gesant waarmee hy toegerus is.
Ons het ook hier in Joh. 13 gelees dat Christus gesê het:
„Wie iemand ontvang wat Ek gestuur het, ontvang My.
En wie My ontvang, ontvang My Vader wat My gestuur
"het."
Dit is die gesag van 'n gesant. Dit is die gesag waarmee nie
net die prediker op die kansel mag staan, as hy die Woord
van God bring nie, maar dit is ook die gesag waarmee elkeen van ons as 'n getuie vir Christus in die wêreld uitgestuur
is. Werklik, God self steek Sy hand deur ons na mense toe.
As hulle ons afwys wanneer ons met die Woord van God na
hulle kom, dan wys hulle nie net ons af nie, maar hulle wys
God af wat ons gestuur het. Dit is die geweldige gesag wat
agter die getuie vir Christus staan.
Maar nou moet ons vanaand tog daarop let dat, al het die
gesant van die koning - en dus ook die gesant van Christus
hierdie geweldige gesag agter hom, daar tog 'n bepaalde
styl is waarvolgens 'n gesant moet optree. 'n Wêreldlike gesant moet hom hou aan die reels van protokol. Hy moet ten
minste weet hoe 'n diplomaat hom moet gedra in die vreemde land. En die gesant van Christus moet hom hou aan die
stvl van die evangclie. Hy moet hom hou aan die styl van
Christus. Daar is 'n bepaalde styl wat gegee is met die
evangelie, wat gegee is met Christus self en in die optrede
van Christus. Daardie styl is ook die styl van die gesant van
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Christus. Wat is daardie styl? Dit is die styl van nederigheid.
Pit is die styl van die liefde.
As God hom in hierdie wêreld laat verteenwoordig deur
mense, dan stuur Hy nie magtige vorste wat Hom met swier
en uiterlike grootheid kom verteenwoordig nie, maar Hy
stuur mense wat die liefde en die eenvoud en die selfvemedering van onse Here Jesus Christus afbeeld. God is nie daarin
geïnteresseerd om Sy Maiesteit te laat af beeld hy die snnHaar
nie. God is daarin geïnteresseerd om die eyang
y
liefde te laat afbeeld bv die sondaar.
God wil die evangelie van genade duidelik maak. God wil
'n gesant hê wat 'n handskoen is waarin die hand van God
se liefde na mense gryp. En daarom is die styl van die gesant
van Christus ook die styl van nederigheid en liefde. Daarom
staan hier in ons teks: „Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan, en ons bid julle om
Christus wil, ons bid julle om Christus wil." Die woord bid
word hier gebruik in die betekenis van 'n crnstige, dringende
pleitrede by mense, byna 'n smeekbede. En die inhoud van
die pleitrede is: Laat julle tog met God versoen.
Net so is dit ook met die woord vermaan wat hier gebruik
word. Dit beteken dat die gesant se woord nie met geweld en
uit die hoogte tot mense kom nie, maar as 'n woord wat gespreek word in diepe eenvoud, 'n woord wat gespreek word
in liefde en met innerlike aandrang: Ons pleit by julle, laat
julle met God versoen.
Hierdie styl sou vir enige aardse vors vernederend wees.
As 'n aardse owerheid se gesant in die buiteland op so '11
smekende, nederige toon die saak van sy heer sou stel, dan
sou dit 'n vernedering wees vir daardie vors. Maar vir God is
dit geen vernedering nie. Want dit is soos God self ook gedoen het. God het in Sy neerbuigende liefde Sy Seun gegee.
Dit was ook die styl van Sy Seun. Sy Seun het ook so gekom
in hierdie nederigheid en eenvoud.
p|ip v a n
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Ons lees in Fii. 2 dat Hy wat in die gestalte van God was,
dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, dit wil
sê: Hy het dit nie beskou as iets wat hy moes gryp en vashou om aan God gelyk te wees nie, maar Hy het Homself
ontledig en die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. En in
die gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself verneder
deur gehoorsaam te word, ja, tot die dood van die kruis toe.
Dit is die styl van Jesus. So kom God na die mense toe. In die
styl van die nederigheid, in die styl van die self-ontlediging,
in die styl van die vernedering tot die dood toe. So kom God
na die wêreld toe. In 'n stal en in 'n krip. So ry die Koning
van hierdie wêreld in Jerusalem in, op 'n esel. So hang Hy
daar aan die kruis, Hy wat gesê het: Die jakkalse het gate en
die voëls van die hemele het neste, maar die Seun van die
mens het geen plek waar Hy Sy hoof kan neerlê nie. In daardie eenvoud, in daardie nederigheid het Jesus gekom om
Hom met die mensdom te kom vereenselwig, tot en met die
laagste en ellendigste en eenvoudigste van die mensdom toe.
Hy het ingegaan in ons armoede en in ons ellende. Dit is die
styl van onse Here Jesus.
Het u opgelet hoe Jesus met mense omgegaan het in die
wêreld? Het u opgelet hoedat Jesus mense hanteer het? Dit
was nooit uit die hoogte nie, nooit met 'n gesindheid van:
Gaan weg van My, want Ek is heiliger as jy nie - terwyl Hy
tog die Heilige van God is. Maar die heiligheid van God is
'n heiligheid wat in liefde die mense juis na Hom toe trek.
By die put van Si gar, daar is 'n Samaritaanse vrou, 'n
slegte vrou, 'n vrou wat al 'n hele paar mans gehad het en op
die oomblik saam lewe met een wat nie haar man is nie. Dit
is eintlik iets wat destyds nie gedoen is, dat 'n man so, soos
Jesus, met 'n vrou gepraat het by so 'n geleentheid nie, veral
dan nog met 'n slegte vrou en boonop 'n Samaritaanse
vrou. Die vrou is self skoon verbaas daaroor. Sy sê: „Die
Jode hou tog geen gemeenskap met die Samaritane nie. Hoe
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kom dit dat U wat 'n Joodse man is, met my praat, wat 'n
Samaritaanse vrou is?" Maar, broeders en susters, dit die is
styl van die Here Jesus, dat Hy kan ingaan in die nederigheid. Daar is niemand te vuil. daar is niemand te laag. daar
is niemand te ellendig nie. of Jesus kan Hom met daardie
persoon vereenselwig. Sy vleeswording beteken werklik dat
Hy ingegaan het tot in die diepte van ons ellende, van ons
armoede en van ons nood.
Daar is jSaggeiis. 'n man wat deur die mense gehaat is,
want hy was 'n tollenaar en hy het saamgewerk met die
vreemde Romeinse owerheid. Hy was boonop oneerlik en hy
het geld afgepers en hy het ryk geword uit die bloed van
weduwees. Maar Jesus sê nie: „Weg man, Ek wil jou nie sien
nie." Jesus sê: „Saggeiis, klim af, Ek moet vandag in jou
huis bly." Want in Saggeiis is daar 'n mens aanwesig. Dit
mag 'n goddelose mens wees en dit mag 'n nare en 'n vuil en
'n hopelose mens wees, maar dit is 'n mens en God het hom
gemaak. Daarom sê Jesus vir hom: „Saggeiis, klim af, want
Ek moet vandag in jou huis bly. A1 verwerp al wat 'n Jood is
jou, en al wil hulle nie met jou gemeenskap hou nie en al het
hulle ook miskien rede om dit te doen - Saggeiis, Ek aanvaar
jou, Ek kom tot by jou, want Ek het in die vlees ingegaan."
Dit is die styl van die liefde van Christus.
Daar is 'n vrou wat in owerspel betrap is, wat mense by
Hom bring. Hulle is maar net te bereid om klippe te gooi.
Jesus sê dan: „Laat die een wat sonder sonde is, die eerste
klip gooi." Dit is nie dat Jesus mense se sondes goedgepraat
het nie. lnteendeel, wanneer mense met Hom in aanraking
gekom het. het hulle vir die eerste keer werklik besef wat
woade i$ en watter groot sondaars hulle is. Maar die saak
waarom dit gegaan het, is dat die liefde van Jesus 'n mens
vashou, hom selfs in sy sonde tog aangryp en vashou, omdat
Sy vleeswording beteken dat Hy ingedaal het tot in die diepte
van ons nood en tot in die diepte van ons armoede en ons
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ellende. En daarom vind 'n mens dat daar by Jesus, hoewel
Hy alle mense liefgehad het, tog 'n soort voorkeur is juis vjr
die uitvaagsels, vir die uitgestotenes en vir die ellendiges, sodat tollenaars en sondaars na Hom toe kom. Die Fariseërs
wat dink dat hulle baie beter en baie heiliger is, hulle kyk
met 'n skewe oog na Jesus en hulle sê: „Weet julle wat doen
dié man? Hy eet selfs saam met sondaars." Dit word nie gedoen nie. Tog doen Hy dit, want Hv deurbreek die grense. In
sy liefde deurbreek Hy die grense om by die mens te kom,
want die mens moet gered word. Vir mense het Hy kom sterwe, vir mense het Hy vlees geword. Om die mens te bereik,
kan Hy nie halt hou, kan Hy nie gaan stilstaan voor enige
grense nie, maar moet Hy deurstoot, dwarsdeur tot in die
siel, tot in die hart van die mens.
Dit is die styl van Christus. Dit beeld Hy af as Hy Sy dissipels se voete was. As Hy sy bo-kleed aflê, is dit 'n teken
van Sy hemelse heerlikheid wat Hy afgelê het. As Hy die
skort om Hom bind, is dit 'n simbool van ons aardse liggaamlike bestaan waarin Hy gekom het as 'n dienskneg, nie
om gedien te word nie, maar om te dien. As Hy neerbuk en
'n skottel vat en hulle voete was, die vuil voete van Sy dissipels, dan doen Hy dit om af te beeld dat Hy so as 'n dienskneg gekom het. Sy liefde is bereid om so laag te buk, tot aan
hulle voete toe. En as Hy dan van die grond af opstaan, sê
Hy vir hulle: „Het julle verstaan wat Ek vir julle gedoen het?
Julie moet dieselfde aan mekaar doen."
'n Dienskneg is nie bokant sy heer nie en 'n gesant is nie
groter as die een wat hom gestuur het nie. As die een wat
hom gestuur het die styl het van die liefde, die styl van die
nederigheid, die styl van die selfontlediging, dan mag geen
gesant op 'n hoë perd ry, op 'n troon sit, homself hoog
waan, homself beter ag as ander mense nie. Dan moet elke
gesant van die Here vir wie dit erns is om 'n gesant van die
Here te wees, ook bereid wees om in die vlees'wording van
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onse Here Jesus Christus te deel en in te gaan in die nederig
heid, om in die liefde eenvoudig en klein te word en 'n diens
kneg van die mense te word. Dan kan hy ook nie uitsoek en
sê vir watter mense hy 'n dienskneg wil wees nie. Dan kan hy
ook nie halt hou voor grense nie. Dan moet ook hy soek en
kyk waar daar mense is wat hom nodig het, waar daar mense
is wat die Here Jesus nodig het. Want hy is sy gesant en hy
moet sy boodskap bring, dit maak nie saak aan wie dit is nie
en dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die liefde
van Christus dring hom, en omdat die liefde van Christus
hom dring, moet hy die styl aanneem wat daardie liefde van
Jesus kenmerk.
Daar is 'n onvergeetlike preek van Spurgeon oor hierdie
teks, hierdie teks wat ook die tema is van ons hele Sendingweek: Die liefde van Christus dring ons, „the love of Christ
constraineth us". Ek het vir u afgeskrywe wat hy daarin sê,
want dit is iets geweldigs. Spurgeon sê dat 'n krag altyd die
gelyke effek uitwerk van wat sy eie aard is. Die liefde, sê hy,
wek liefde. Die liefde waarmee Christus ons lief het, is die
liefde vir verlorenes en ellendiges. Daarom wek dit ook in
ons die liefde vir ellendiges en verlorenes. Ek lees vir u die
aanhaling wat ek afgeskryf en saamgebring het: „If the love
of Christ constraineth you, you will specially love those who
have no apparent claim upon you, and cannot justly expect
anvthipg from vou. but on the contrary deserve your censure. You will sav: .1 love them because the love of Christ
contraineth me! Dirty little creatures in the gutter, filthy
women polluting the streets, base men who come out of jail
merely to repeat their crimes, - these are the fallen humanities
whom w Igjirn to love when the love of Christ constraineth
Ms. I do not know how else we could care for some poor
creatures, if it were not that Jesus teaches us to despise none
and to despair of none.'"
Paulus het dit verstaan, broers en susters, want Paulus
g
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skryf in die eerste brief aan die Korinthiërs: „ Want alhoewel
ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel as moontlik van hulle te win. Vir die Jode
het ek soos 'n Jood geword, om die Jode te win; vir die wat
onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat
onder die wet is, te win. Vir die wat sonder die wet is, soos
een sonder wet - al is ek nie sonder die wet van God nie,
maar onder die wet van Christus - om die wat sonder die
wet is, te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword
om die swakkes te win; vir almal het ek alles geword om in
alle geval sommige te red" (1 Kor. 9:19-22).
Paulus het dit nie gesê, omdat hy 'n kompromis gemaak
het en probeer het om in elke geval elke mens maar na die
mond te praat nie. Nee, wat Paulus bedoel, is dat dit die
liefde van Christus is wat hom dring. Die liefde van Christus
dring ons om, wanneer ons by 'n mens kom, uit te vind wat
daardie man se situasie is. Dit is die liefde van Christus wat
ons dring om dus vir almal alles te word, om te kan inpraat
in die situasie waarin daardie mense verkeer, om in te kom
in hulle nood, om hulle te bereik waar hulle is. Paulus herhaal as't ware in sy sendingaksie die vleeswording van onse
Here Jesus Christus. Hy is 'n gesant na die styl van Christus.
Broers en susters, daarsonder kan 'n mens nie sendingwerk doen nie. Daarsonder kan jy in elk geval vir niemand
op die aarde iets beteken nie, maar daarsonder kan jy beslis
ook nie sendingwerk doen nie. Altyd gebruik God die gesproke woord in die persoonlike ontmoeting as 'n kommunikasiegeleentheid waarby ons mense kan aanspreek. Dit is
waar, ons kan die evangelie dien deur Bybels uit te deel aan
mense. En wie sal sê dat dit nie 'n magtige werk is nie? As
ons tog maar nog veel meer Bybels kon versprei in alle tale
van die wêrc'd! Dit is 'n magtige werk. Ons weet egter uit
Handelinge 8 dat die kamerling van Ethiopië die Bybel gelees het, en nogal 'n betreklike helder gedeclte daaruit 42

Jesaja 53 - en tog het hy dit nie verstaan nie, totdat daar
iemand was wat vir hom duidelik kon maak wat dit beteken.
God wek die geloof in mense se harte, die Heilige Gees
wek dit deur die gepredikte evangelie. Daardie gepredikte
evangelie kom nie net van die kansel af nie. Dit kom ook in
die persoonlike gesprek. Ons praat in hierdie dae juis in 'n
groot mate oor wat die persoonlike verantwoordelikheid
van elke gesant van Christus in sy daaglikse situasie is. Dit is
die situasie van die gesprek waarin ons met mense persoonlik kan praat. Juis dáár is dit verskriklik belangrik dat ek die
liefde van Christus in my hart moet hê, en dat ek bereid moet
wees om af te daal tot die vlak waar ontmoeting moontlik is.
Ek moet bereid wees om niemand te ellendig te ag, niemand
te vuil te ag, niemand te ver weg te ag, niemand benede my
te ag nie, maar om met ander mense in te gaan in 'n situasie
van ontmoeting. Ek moet bereid wees om langs hom te gaan
staan, om in te gaan in sy huis, om tot by hom te kom, sodat
hy kan hoor wat ek sê, en ek met hom kan praat in 'n taal
wat hy kan verstaan. Die liefde van Christus dring ons daartoe.
Weet u wat is die Ned. Geref. Kerk? Ek het my in hierdie
dae weer besig gehou met die Ned. Geref. Kerk en sy instelling tot die sending. Dit maak 'n mens se hart warm as jy
dink aan die Ned. Geref. Kerk, hoe hy in die loop van sy
hele geskiedenis 'n skare van mense gehad het wat uitgegaan
het en wat gedring was deur die liefde van Christus; wat bereid was om alles prys te gee, huis en haard en familie en gerief; om in te trek in Afrika en in te gaan in allerlei omstandighede; om siekte te trotseer, vir die Jode 'n Jood te word,
vir die Afrikaan 'n Afrikaan te word; om in te gaan in die
situasie van die swartman en niks te vrees nie, maar hulle het
die mense te vereensclwig.
Ek sou talle sulke voorbeelde vir u kan noem van mense
in die geskiedenis van die Ned. Geref. Kerk. As u die Ned.
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Geref. Kerk wil ken, dan moet u hom van hierdie kant sien,
want dáár is die Ned. Geref. Kerk op sy beste, nl. in sy
diensknegsgestalte. Toe ek vanaand voorberei, dink ek net
aan één man as 'n voorbeeld van hierdie gees van die Ned.
Geref. Kerk. Dit is mnr. Nieder-Heitmann. Verskoon my
dat ek sy naam noem, maar as u ooit by die Kutlwanongskool vir Doof-blindes kom, sal u weet waarom ek vanaand
aan hom gedink het. Vroeër het ek die susters van die VroueSendingvereniging en ook jongmense daarheen geneem, dat
hulle kon gaan kyk wat hy en sy helpers daar met daardie
dowe en blinde kindertjies doen. En weet u wat 'n mens
daar aangryp? Dit straal van liefde uit daardie mense se optrede. Jy kan dit agterkom, jy kan dit sien, hoe lief hulle
daardie kindertjies het, doofstom kindertjies, van wie jy kan
vra wat die sin is van hulle bestaan. Maar dit is soos Spurgeon sê: „The love of Christ constraineth me!" Daarom kan
'n mens nie anders nie; as hy ten minste 'n gesant is, 'n gesant van Christus wat ons liefhet.
So sal daar baie wees wat ek vir u kan noem, maar so moet
u self ook wees. So moet u wees in die ontmoetingsituasies
van elke dag, ook waar u te make kry met mense van 'n
ander kleur en 'n ander ras. Ook teenoor hulle moet u hierdie selfde styl van 'n dienskneg uitleef.
Ons kan nie uit die hoogte die evangelie aan mense bring
nie. Ons kan hulle nie net 'n traktaatjie in die hand stop nie.
Dit kan baie beteken, maar dit is net nie genoeg nie. Die
kommunikasie moet daar wees, die getuienis moet daar
wees, die persoonlike woord moet daar wees. Maar as daardie persoonlike woord nie gepaard gaan met 'n gesindheid
van liefde, wat die man in my hart kan aanvoel nie, sal ook
dit niks baat nie. Mense is so fyngevoelig daarvoor. Hulle
kom dit so gou agter. Enige mens is fyngevoelig en kom dit
agter. Ek kan agterkom as 'n man met my praat, of hy my
liefhet en of hy my nie liefhet nie. U kan dit agterkom as 'n
44

mens met u praat, of die gesindheid in sy hart teenoor u reg
is. Hoekom sal ander mense dit nie agterkom nie? Hulle
kom dit agter. En as hulle agterkom dat daar in ons hart nie
'n basiese regte instelling teenoor hulle as mense is nie, dan
is die beste getuienis wat ons origens met ons mond kan
lewer, eenvoudig verlore op hulle.
Toe ek 'n student was, was daar geleenthede dat ons na
die lokasies gegaan het. Ons het 'n luidspreker bo-op 'n
motor gesit, ek onthou dit nog baie goed, en ons het die
mense uitgenooi en 'n paar liedjies gesing. Elkeen van ons
het sy liellingsteksie oor die luidspreker gelees en ons het 'n
kort boodskap in Afrikaans gebring. En dan het ons weer
opgepak en ons het weggetrek, tevrede dat ons „sendingwerk" gedoen het. Ek glo nie ons het vir die mense iets beteken nie, want jy kan vir 'n mens net iets beteken as jy tyd
vir daardie mens neem, as jy tyd neem en jy praat met hom
persoonlik en jy leer hom ken.
U moet tog nie dink dat die liefde waaroor ek praat, die
liefde waaroor die Bybel praat, 'n snaakse ding is nie. U
moet nie dink dit is erotiese liefde waaroor ons dit het nie.
Erotiese liefde is liefde waarin daar 'n natuurlike aantreklikheid bestaan tussen die twee partye waaroor dit gaan. Juis
dit is so dikwels nie aanwesig in die situasie waarin ons moet
getuig nie.
Die liefde van Christus, die Christelike liefde, is geen
erotiese liefde nie, maar 'n basiese lewcnsinstelling. Dit is 'n
grondhouding wat in 'n mens se lewe kom as die Here jou
heilig. Dan kom daar 'n nuwe grondhouding in jou lewe, 'n
grondhouding van om dit goed te bedoel met jou medemens. Hy kan dit in jou oë sien en hy kan dit aan jou houding merk en hy kan dit aan jou optrede voel of jy dit goed
bedoel met hom. Jy is nie familiêr met hom nie, jy gaan nie
uit jou pad uit om 'n soort aangeplakte vriendelikheid, om
'n soort oppervlakkige stroperigheid teenoor hom te open45

baar nie. Dit sal buitendien op hom verlore wees. Maar as hy
in jou lewe kan agter kom dat hier 'n mens is wat 'n basiese
instelling, 'n grondhouding het van dit goed te bedoel met
hom en met elke ander medemens, dan spreek dit 'n baie
duidelike taal, meer as baie, baie woorde wat ons kan uitspreek.
r
U ken almal die verhaal van die man wat 'n sendeling geI word het en aan die mense na wie hy gegaan het, gesê het dat
J dit hom spyt dat hy ongelukkig nie hulle taal kon praat nie.
A Toe het een van hulle aan hom gesê: „Toemaar, dit maak nie
saak nie, solank as jy net liefde het. Ons almal verstaan die
jtaal van die liefde."
Broers en susters, wat van u gevra word is nie iets snaaks
nie. Die evangelie vra nie van u iets snaaks nie. Die evangelie
vra dat u teenoor elke mens in hierdie wêreld, of hy wit of
bruin of swart is, wat sy kleur ook al mag wees en watter taal
hy ook mag praat - dat u teenoor elkeen dieselfde sal wees,
naamlik 'n mens met 'n basiese grondhouding van goedgesindheid teenoor hom. U moet hom aanvaar as mens, as
medemens^wat hom in die oë kyk en wat hom met respek en
agting behandel. U moet dit goed bedoel met hom, met sy
siel, maar ook met sy hele lewe.
'n Tydjie gelede was 'n groepie van ons bymekaar, 'n
groepie dosente. Een van ons wat daar was, het gesê: „Kom
ons maak *n toets. Ons kyk wie van ons wat vanaand hier is,
ken die agternaam van ons bediende. Wie van ons weet of
hulle getroud is of nie. Wie van ons weet of hulle aan 'n kerk
behoort of nie. Wie van ons weet of hulle kinders het of nie.
Wie weet onder watter omstandighede hulle woon." Ek dink
daar is baie mense wat dit net nie weet nie. Hulle bediende
leef by hulle in die huis, sy werk daar. Elke dag is sy daar,
maar hulle neem nooit die tyd om as Christene met haar 'n
gesprek te voer oor wie sy is, om as medemens oop te wees
vir daardie mens, en om met daardie persoon te praat oor
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haar lewensnood nie. Ons kan dit ook nie doen as ons by
mense verby leef en as die liefde van Christus ons nic dring
om dit te doen nie.
Dit is net die liefde van Christus wat ons dring om basies
die regte grondhouding teenoor alle mense te hê - teenoor
jou maats in die koshuis, maar ook teenoor elke medemens
wat jy teëkom in die straat, dit maak nie saak wie hy is nie.
En dus ook teenoor daardie man wat op ons pad gestuur is
en wie se heil die Here God aan ons toevertrou het en van
wie Hy vir ons sê: Wat het julle met hom gemaak?
Dit is nie iets snaaks, hierdie liefde waarvan ons praat nie,
dit is nie iets vreemds nie. Pit is net dat ek aan elke ander
mens die ruimte gee om 'n mens te wees voor my aangesig
cn saam met my voor die aangesig van God. Dit is dat ek
hom 'n mens laat wees met wie ek praat en in wie se wêreld
ek inkom soos Christus in my wêreld ingekom het. Soos Hy
ingedaal het in ons vlees, so moet ek 'n keer instap in hierdie
vreemde mense se wêreld. Die liefde eis dat ek iets sal leer
ken van hoe hulle dink, van hoe hulle die sake sien, van hoe
dit met hulle en hulle kinders gaan, van hoe bekommerd
hulle is oor die dinge wat in hulle huise gebeur, van hoe bekommerd hulle is oor wat met hulleself gebeur, sodat ek in
deemis kan uitgaan na hulle wêreld. Die liefde vra ons om
vir mense wie se lewe miskien vernietig word deur die gevolge en die mag van die sonde, 'n woord te bring van God
wat in Christus die wêreld met Homself versoen en die bediening van die versoening aan ons toevertrou het.
Dit is nie te veel gevra nie; dis vir 'n Christen nie te veel
gevra nie. As ons oor die sending wil praat, dan moet ons
hier begin. As ons wil sê: „Here, ek is oorgegee aan U, ek
stel myself tot beskikking van U" - dan moet ons hier begin,
waar ons moet sê: „Here, maak in my lewe waar wat ek gehoor het wat Spurgeon sê van hoe die liefde van Christus in
'n mens se lewe sy gelyke effek uitwerk. En verander my, so47

dat ek bereid word om die styl van 'n gesant van Christus in
elke opsig uit te lewe." Amen.
Gebed: Here, onse God, U vra van ons om lief te hê soos
U liefhet. O, dit is vir ons bitter, bitter Here, om enige ander
mens so lief te hê. Ons ou natuur wil dit ook nie en kan dit
ook nie doen nie, want hy onderwerp hom nie aan die wet
van God nie, want hy kan ook nie. Dankie Here, dat daar
deur U Gees in ons 'n klein beginseltjie is van nuwe gehoorsaamheid, van die basiese grondhouding van goedgesindheid
teenoor elke ander mens. O Here, gee dit aan ons soos ons
hier saam is, gee dit aan ons Here, en nie net aan ons nie.
Gee dit aan elke mens in hierdie land en in die wêreld. Here,
dit is net U liefde wat vrede en harmonie kan bring. Skenk
dit aan ons. Here, gee ons liefde vir mense wat verlore gaan.
Gee ons deernis vir mense wat sterwe sonder om U te ken.
Here, Iê tog in ons die drang van die liefde van Christus wat
armes en ellendiges en verlorenes omvat om hulle te bring by
U volheid. Amen.
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IV
DIE ANDER EN SY BELANGE
Skriflesing: Fil. 2:1-11; 2 Kor. 5:11-15.

Teks: Fil. 2:3-4;
2 Kor. 5:13

Die woorde wat ons vanaand graag vir u wil onderstreep,
vind u in 2 Kor. 5:13 - „Want of ons uitsinnig is, is dit tot
eer van God, en as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil." Daarby neem ons Fil. 2:4, waar Paulus sê: „Julle moet
nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na
die ander s'n."
Ons het gisteraand gesê dat die liefde van Christus ons
dring, en ons het gehoor dat Spurgeon gesê het dat 'n krag
'n eflek voortbring wat soortgelyk aan daardie krag is. Dit
beteken dat die liefde van Christus in my 'n liefde bewerk
wat soortgelyk is aan die liefde van Christus.
Ons het ook gevra: Hoe is die liefde van Christus? En ons
eerste antwoord gisteraand was: Die liefde van Christus is 'n
liefde vir diegene wat dit nie werd is nie en tot wie jy miskien
nie 'n natuurlike aangetrokkenheid het nie. Ons het gesê die
karakter van daardie liefde is dat dit 'n innerlike grondhouding is wat op die naaste gerig is, wat daarin bestaan dat ons
dit goed bedoel met die naaste en die beswil van die naaste
soek.
Ek wil vanaand direk daarvandaan verder gaan en vir u sê
dat daardie liefde, die Christelike liefde, wat 'n innerlike,
basiese grondhouding is wat op die naaste gerig is en die
beswil van die naaste soek, beteken dat ons ook omsien na
die belange van die naaste. Ons kan dus met reg sê dat die
liefde van Christus ons dring om om te sien na die belange
van die naaste.
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Die gebod van die Here Jesus Christus dat ons ons naaste
moet liefhê soos onsself, beteken dan ook niks anders nie,
as dat ek my so in die posisie van my naaste moet indink, my
so in die posisie van my naaste moet stel, dat ek die saak van
my naaste, die belange van my naaste so op my hart kan dra,
asof dit my eie saak en my eie belange is.
Daarom dat die Here Jesus kon gesê het: Doen aan 'n
ander soos jy wil hê dat aan jou gedoen moet word. Dit is
presies dieselfde, want dit beteken dat liefde per definisie
altyd gerig is op die ander. En hoe is hy gerig op die ander?
Hy is só gerig op die ander, dat hy die ander omvat en dat hy
die belange van die ander op die hart dra, sodat ek myself in
die posisie van die ander stel en my indink in hoe ek, as ek in
sy skoene gestaan het, graag sou wou gehad het dat my saak
gedien en behartig moet word. Die Christelike liefde is dit
wat onmoontlik is vir die natuurlike mens, dat ek uit myself
uittree, dat ek myself stel in die skoene van my naaste, dat ek
my stel in sy posisie, dat ek sy saak behartig en dat ek na sy
belange omsien.
j c ^ D i t was nooit God se bedoeling, broers en susters, dat ons
elkeen ons eie belange moet soek en ons eie belange moet behartig nie. Dit is wel wat ons daarvan gemaak het. Dit is soos
die sondige mense geword het, dat elkeen van ons sy eie belange soek. Pit is selfe 'n dogma. die liberate dogma van die
18e en 19e eeu, dat as jy alle mense maar vrylaat om elkeen
net sy eie belange te soek, dan op 'n geheimsinnige en verborge wyse tog hierdie wonderwerk sal gebeur, dat alles dan
sal regkom in die wêreld en dat alle mense gelukkig sal wees.
Ons sien vandag in die gkonomie hoe diejjberale dogma nog
altyd daarin deurwerk, en dat gesê word: „Die Staat moet
met niks inmeng nie, maar aan die ekonomie absolute
vryhiid gee, sodat elke man sy eie belang kan soek en
elkeen sy eie b^swil kan uitwerk." Die geloof daaragter is
dat as almal hulle eie beswil soek, almal op die ou end
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gelukkig sal wees en op die beste manier gedien sal word.
Maar dit is 'n liberale dogma uit die 18e en 19e eeu. Dit is
nie wat die Woord van God sê nie, want die Woord van God
sê vir ons dat ons geskep is in afhanklikheid van mekaar, dat
ons geskep is met ons gesigte na mekaar, dat ons geskep is
met die bedoeling om mekaar se saak te behartig. Ons is nie
in die eerste plek daar om ons eie saak te behartig nie, maar
om ons naaste se saak te behartig. Hy is weer verantwoordelik om my saak te behartig. En as ons so op mekaar aangewese is, as ons mekaar se sake behartig, ja, dan word ons
gelukkig.
Pas dit maar toe op dieJiiiwelik. As u getroud is en elkeen
van u soek u eie belange, watter geluk sal daar in die huwelik
wees? As u 'n familie is, 'n huisgesin, en elkeen in daardie
huisgesin dink net aan sy eie belange en ons behartig nie in
die huisgesin mekaar se belange nie, watter geluk kan daar
in so 'n huisgesin wees? As ons in die kerk, indie gemeente,
saam is en elkeen in die gemeente soujiet aan homselLen sy
eie belange dink en net sy eie sin en wil deurdryf, watter geluk, watter vreugde, watter onderlinge opbou kan daar in
die gemeente wees? En as ons in die samelewing is, broers en
susters, dan geld presies dieselfde.
As ons 'n samelewing sou hê waarin elkeen net sy eie belange soek en elkeen net aan sy eie belange dink en elkeen
net sy eie saak behartig, vanuit die geloof dat as elkeen net
vir homself sorg, die wonderwerk sal gebeur dat almal gelukkig sal wees - dan sal ons uitvind dat ons in 'n gevalle
wêreld leef waarin dit nie waar is nie, en dat dit nie so gebeur
nie. Maar as ons daarin kan slaag om om te sien na mekaar
se belange, dan kom daar geluk in die huisgesin, in die
huwelik, in die gemeente, in die samelewing, in die wêreld.
Ek sou dit vir u kon ijlustreer in die wêrplripnlitiek, hoedat
elke keer as één groep, of dit nou die Arabiese lande is, of
wie dit ook al mag wees, dink dat hulle nou net hulle eie best

lange gaan dien, dat dit juis dan blyk dat hulle hulself benadeel en dat die slegte gevolge op hulleself neerkom. God het
nie bedoel dat ons net ons eie belange moet soek nie. God
het ons bedoel om mekaar se belange te soek en mekaar se
belange te behartig.
Paulus het dit verstaan. Daarom is dit dat Paulus ook aan
hierdie gemeente van hom hierdie woord skryf wat ek as teks
gelees het. Hy sê: „Of ek dan uitsinnig is, is dit tot eer van
God, en as ek by my verstand is, is dit om julle ontwil."
Met die uitdrukkings uitsinnig wees en by die verstand wees
som Paulus sy hele lewe op. Hierdie uitsinnig wees is sy gebedslewe, dit is sy verkeer met God. Hy sê: Dit doen ek nie
net vir my eie genot nie. Ag, daar is Christenmensies wat 'n
geweldige ekstatiese lewe begeer, maar dit is dikwels net vir
hulleself en hulle eie plesier. Maar Paulus sê: Nee, as ek dan
wel 'n keer werklik buite myself raak in die gebed, dan gaan
dit om God, dan is dit nie myself wat ek daarin soek of my
eie genot nie. En as ek by my verstand is en ek praat met
mense en ek gebruik verstand ige woorde, dan doen ek dit
ook nie om op een of ander manier myself te dien nie,
maar ek doen dit om julle ontwil en vir julle.
Met ander woorde, broers en susters, Paulus wil in hierdie
teks maar net se: God het in Sy genade 'n groot ding aan my
gedoen. God het my verlos. God het my verlos van die ou
self. God het my vry gemaak van die neiging om net na my
eie belange om te kyk.
Dit is ook wat hy nou vir die Filippense wil sê, want hy het
hier in Filippi te make met 'n gemeente waarin 'n hele klomp
seksies bestaan. Elkeen van hulle soek net sy eie belange.
Elkeen sê: ,.My saak is reg." Elkeen sê: ,.My opinie is korreL" Daardie seksies staan op hierdie wyse teenoor mekaar.
Paulus kom nou en sê: Dit is selfsug en ydele eer wat onder
julle heers. Julie sien die een op die ander neer. Daarom is dit
eintlik vanuit 'n halwe moedeloosheid dat hy vir hulle sê: As
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daar dan enige troos in Christus is, liewe mense, hou dan tog
op. Julie kan nie iets doen uit selfsug of ydele eer nie. Julie
kan nie op hierdie manier met mekaar omgaan, terwyl die
een die ander beny en dink hy is beter as die ander nie. Julie
moet word soos die Here Jesus is, want die Here Jesus het vir
ons hierdie voorbeeld gegee. Hy wat in die gestalte van God
was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,
maar Hy het Homself ontledig en Hy het die gestalte van 'n
dienskneg aangeneem en, in die gedaante gevind as 'n mens,
het Hy Homself verneder, ja verneder tot die dood van die
kruis. Hierdie gesindheid wat in Christus was, dit moet ook
in julle wees, gemeente van Filippi. As dit so is, dan sal julle
sien, dan sal julle ook begin omsien na mekaar se belange.
Daarom is dit dat hy sê: Julle moet nie net elkeen na sy eie
belange omsien nie, julle moet nie elkeen op sy eie troontjie
bly sit nie, julle moet nie elkeen dink aan die dinge wat vir
hom lekker en goed en aangenaam is en wat hy deurgedryf
wil hê nie. Julle moet ook omsien na mekaar se belange. As
julle nie daarin kan slaag nie, gemeente van Filippi, dan
moet julle weet dat julle ingaan teen wat die Here Jesus is en
teen die styl van Sy Evangelie en teen die soort lewe wat Hy
vir ons vanuit die Evangelie wil gee.
Omsien na mekaar se belange - wat is dan hierdie belange ?
Ons is gewoond om onderskeid te maak tussen geestelike en
liggaamlike belange, of tussen tydelike en ewige belange.
Aan die een kant staan dan die geestelike of ewige belange,
en aan die ander kant staan die tydelike, liggaamlike,
natuurlike of aardse belange. Ons maak hierdie onderskeid.
Nou is dit natuurlik 'n problematiese onderskeid. 'n Mens
kan daaroor verskil en jy kan lank daaroor praat, want dit is
nie heeltemal moontlik om die twee dinge uitmekaar te haal
nie. Dit sal u ook sien as ek verder praat.
Maar kom ons aanvaar vir 'n oomblik hierdie onderskeid.
Dit beteken dat ons in die belange van die ander onderskei
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tussen sy geestelike of ewige belange en sy tydelike of aardse
belange. Waarvoor is ek dan verantwoordelik? Waartoe
dring die liefde van Christus my?
Wei, om albci daardie soorte belange van horn te behartig,
en nie net een nie. Natuurlik is dit waar, broers en susters,
dat die naaste se geestelike belange sonder enige twyfel die belangrikste is. Natuurlik is in elke mens se lewe sy geestelike
belange absoluut van die hoogste orde. Die Here Jesus het
dan ook vir ons gesê in Matt. 16:26 - „Wat sal dit 'n mens
baat as hy die hele wêreld win, maar hy ly skade aan sy siel?"
Daarom is dit ook duidelik dat 'n mens se geestelike belange, sy versoening met God deur Christus, die vergiffenis
van sy sonde, die feit dat hy die ewige lewe deelagtig word,
natuurlik sy eerste en primêre belang is. Die omsien na sy
geestelike belange skuld ons in eerste instansie aan elke
mens. Ons is wreed as ons self die Here Jesus Christus ken en
ons sien nie om na die geestelike belange van ander mense
nie. As ons nie aan hulle die evangelie verkondig nie en ons
stel ons nie tot beskikking van daardie mense om met hulle
te praat oor hulle ewige heil nie, dan staan ons skuldig.
En dit moet dan ook so bly dat die geestelike belange in die
sendingtaak die heel eerste en vernaamste is wat deargaans
voorop moet staan. In die sending moet dit vir ons ten diepste daarom gaan dat die geestelike belange van die mense
behartig moet word. Dit moet ook vir ons, wat gesante van
Christus is, in die hele gewone lewe daarom gaan dat ons almal met wie ons in aanraking kom, uiteindelik tot by Jesus
wil bring. Dit is hulle hoogste belang.
Maar nou moet ons nie vergeet nie, liewe broers en susters, dat dit nie al belange is wat
het, net daardie geestelike
belang_aic. Hy het ook ligaamlike belange. En al kom die
liggaamlike belange dan op die tweede plek te staan en al is
dit van 'n laer orde, as u dit so wil sê, dan is dit nogtans so
dat daardie liggaamlike belange tog ook van die uiterste
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belang is vir enige mens en dat ons nie aan daardie liggaamlike belange van enige mens verby mag gaan nie.
Dit is dikwels selfs so dat daardie aardse belange van 'n
mens die eerste aandag moet kry, vóórdat jy eers kan uitkom by sy geestelike belange. Dink maar aan die gelykenis
van die barmhartige Samaritaan. Wat sou u gedink het van
daardie Samaritaan, as hy by die arme man gekom het wat
onder die rowers verval het en wat besig is om dood te
bloei, en dan ewe vroom daar gaan staan het en met die
man begin praat het oor sy geestelike lewe, en hy het nie ingegryp en die man opgetel en sy wonde verbind en hom
êrens na 'n herberg geneem nie? Natuurlik is die geestelikef
belange die hoogste, maar daar kan 'n situasie wees waariiJ
die liggaamlike nood so groot is, dat jy eerste in die liggaamJ
like nood moet ingryp, anders kan jy nie eers by die geeste-1
like nood uitkom nie.
Nog onlangs het 'n Indiër hierop gewys in verband met
die prediking van Billy Graham. Hy het gepraat oor die styl
van prediking wat Billy Graham het, dat hy na ons kom en
aan ons sê: „Wil julle vrede hê? Wil julle rus hê? Kom dan
na die Here Jesus." Die kommentaar van die Indiër daarop
is dat 'n mens dit kan preek in die Weste wat oorvloed het,
oorvloed van kos en oorvloed van klere, sodat die een groot
ding wat die Weste soek, 'n bietjie rus in die gemoed is en 'n
bietjie vrede in die hart. En dan moet jy aan die Westerling
sê dat die Here Jesus ook dit aan hom kan gee. Maar as jy in
Indië kom, sê hy, as jy aan Indië dink en jy sien daar mense
wat honger ly en wat in hulle lewe nie eers één ordentlike
maaltyd gehad het nie, dan kan jy nie net vir die mense kom
sê die Here Jesus gee vrede in jou hart nie. Dan moet jy verstaan dat hierdie mense ook dringende aardse, liggaamlike
belange het waaraan jy aandag sal moet gee.
En dit is buitendien ook maar goedkoop, broers en susters,
goedkoop as ek self oorvloed het en ek het geen gebrek nie,
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cn as êk dan sê: „Ja kyk, mense, die geestelike belange is tog
bo alles." Vera! as ek aan arm mense, ellendige mense, net
maar gaan' sê: „Jy moet tog veral daaraan dink, jou geeste. Moet dus nie so sterk dink aan die
aardse belange nie, want, ,wat ons hoor of sien op aard, is ons
kosbaar hart nie waard!'" Op sigselfjs dit natuurlik volkome
waar. Die vraag is egter met watter gesindheid jy dit aan die
arm mens sê, j ^ m e t jou oorvloed. Meestal is iv in iou oorvloed ook nog verskriklik gevoelig. As die geringste dingetjie
na jou kant toe kom en jy betaal 'n bietjie hoë belasting aan
die staat of jy kry 'n bietjie teëspoed, dan is jy geweldig gevoelig. Maar vir die man wat min of niks het nie, sê jy:
„Broeder, jou geestelike belang is bo alles. Moenie jou so
oor die aardse bekommer nie. Moenie net altyd oor die liggaamlike dink nie." - Dit kan goedkoop wees.
Daarom is hierdie behartiging van die belange van die
naaste ingewikkelder as om te sê dat dit vir ons maar net om
die geestelike belange van die naaste mag gaan, sodat ek nie
hoef om te sien na sy tydelike belange nie. Nee, want as ons
kyk na wat die Here Jesus gedoen het, sal ons sien dat dit
anders is. Het u opgelet wat die Here Jesus gedoen het en dat
Hy mense gesond gemaak het? Waarom het Jesus mense gesond gemaak, mense wat tog weer siek sou word en sterwe?
Wei doodgewoon, omdat Jesus die aardse lewe belangrik ag.
Die aardse lewe is 'n skepping van die Hemelse Vader. Jesus
het dit belangrik geag dat mense ook gesond moet wees, dat
mense op die aarde moet lewe in vreugde en welstand.
Ons moenie die wonders van die Here Jesus vergeestelik,
sodat as ons lees dat Hy mense gesond gemaak het, ons dan
onmiddellik gaan sê: So maak Hy ook ons siele gesond nie.
Dit is natuurlik waar, maar ons moet dit nie te gou sê nie,
want dit is belangrik om daarop te let dat Jesus mense juis
ook liggaamlik gehelp het, dat Hy honger mense gevoed het,
dat Hy melaatses gereinig het.
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Dit is aangrypend as 'n mens dink aan Luk. 17. Jiep
melaatse mense kom na Jesus en sê vir Hom: „Jesus, Seun
van Dawid, wees ons barmhartig." En dan kom die Here
Jesus nie vir hulle sê nie: „Kyk hier, mense, wat julle nodig
het, is die redding van julle siele. Moenie vir Mv vra om
julle iiggaam gesond te maak nie. Dit is aardse, dit is tydeJike
belange. Goud en silwer is soos slyk. ,Wat ons hoor of sien op
aarcTVTs ons kosbaar hart nie waard'". Dit sê Hy nie. Nee,
dit sal Hy miskien vir my sê, wat gesond is, en wat baie
skatte het, wat baie dinge besit. Hy sal vir my sê: „A1 daardie goed van jou is niks werd nie." Maar vir daardie mense
wat in gebrek en nood is, sê die Here Jesus: „Gaan vertoon
julle aan die priester en julle sal gesond word."
Dit is nie dat Hy hulle siele nie wil red nie. Daar het ook |
een terug gekom en Hy het aan daardie man die redding ge-1
gee. Maar dit is net eenvoudig so dat ook die aardse en liggaamlike vir Christus belangrik is. Daarom het Hy ook liggaamlik uit die graf opgestaan, want Sy koninkryk is nie net
'n koninkryk van die gees nie. Dit is ook 'n koninkryk van
die Iiggaam. Daarom is mense se aardse en liggaamlike belange vir Hom ook 'n belangrike saak.
Daarom moet u oplet wat die Here Jesus in Matt. 25 vir
ons sê waaraan dit nou eintlik openbaar word of ons geloof
eg is. In die oordeelsdag, sê Hy, dan sal Ek vir die mense sê:
„Gaan in in die heerlikheid wat vir julle berei is van voor die
grondlegging van die wêreld af." Dan verwag ons dat Hy sal
sê: „Want jy het baie gebid, jy het twee keer op 'n Sondag
kerk toe gegaan, jy was 'n baie vroom man." A1 hierdie
dinge is natuurlik belangrik, elkeen het sy plek, en as ek een
van hulle weglaat, moet ek weet wat ek doen. Tog gebruik
die Here Jesus nie hierdie godsdienstige of geestelike handelinge as Hy wil illustreer waaruit die egtheid van ons geloof
sal blyk nie. Wat sê Hy dan wël?
„Ek het honger gehad, en jy het My iets gegee om te eet. Ek
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het dors gehad, en jy het My iets gegee om te drink. Ek was
in die gevangenis, en jy het My besoek." - Daaraan, aan
\ daardie eenvoudige dinge, aan die aardse dinge, aan die ligI gaamlike dinge, daaraan toets die Here Jesus die egtheid van
my geloof.
Ek word nie gered deur mj/ goeie werke nie. Ek word nie
gered, omdat ek vir mense wat honger was, kos gegee het nie.
Ek word nie gered, omdat ek mense in die gevangenis besoek het nie. My redding is 'n onverdiende gawe van God.
Maar as daardie gawe van God in my lewe eg is, dan sal^k
hierdie dinge doen. En as ek dit nie doen nie, is daar iets fout
met my ontvangs van die gaw e van God.
Daarom, broers en susters, daarom is dit nie so maklik
om te sê dat die aardse belange van die naaste nie belangrik
is nie. Die aardse belange van die naaste is vreeslik belangrik.
Wat is nou egter die belangrikste van hierdie aardse belange? Ek kan tog nie alles behandel nie. Ek wil ook nie alles
opnoem nie. Ek wil maar net een of twee dingetjies vir u
noem vanaand, want die tyd is so beperk. Maar toe ek nage
dink het oor die situasie waarin ek tot u spreek, die situasie
waarin ons staan met die evangelie in die midde van 'n
wêreld waar ons te make het met swartmense en bruinmense
en Indiese mense en met almal wat na ons kyk, en van wie
ons weet dat ons vir hulle geestelike en liggaamlike belange
verantwoordelik is, het ek tot 'n bepaalde oortuiging gekom.
Dit is die oortuiging dat die één ding wat virdie mense rondom ons vandag verskriklik belangrik is, die kwessie van
erkenring is. Dit is iets waaraan ons eenvoudig moet dink
in die lig van Paulus se vermaning dat die een die ander hoër
moet ag as homself.
Dit is belangriker vir 'n mens om as mens erken, gerespekteer en aanvaar te word, as wat dit vir hom is dat hy voldoende kos het om te eet en 'n groot hoeveelheid ander goed
besit.
58

Dink maar aan Amerika waar die Negers ryk geword het,
waar aan hulle gesê is dat hulle moet integreer met die
blanke maatskappy. Die bedoeling was om aan hulle gelyke
kanse en gelyke politieke regte met alle ander Iandsburgers
te gee. Wat is dit tog wat juis daardie mense so bitter, so
gefrustreerd maak? Dit is die feit dat hulle ook in Amerika
ervaar dat mense hulle tog nie regtig aanvaar nie. Hulle voel
dat die blankes tog nie regtig dink dat hulle van dieselfde
waarde is as 'n blanke nie. Hulle bitterheid sê: Julle dink tog
maar ons is minderwaardig, omdat ons swart is.
U weet, dit is vir 'n mens verskriklik belangrik wat mense
van jou maak en wat mense van jou dink. Niemand van ons
maak ons self eintlik nie. Ons maak mekaar. Ek ontvang my
persoonlikheid in 'n groot mate van die mense wat my op
die weg teëkom. Ek is in 'n groot mate wat my ouers van my
gemaak het, wat my vriende van my maak, selfs wat u van
my maak. As u vanaand, terwyl ek op die preekstoel staan,
van my iets verwag, dan kry u ook miskien iets uit my. Maar
as u niks van my verwag nie, dan vrees ek dat ek ook nie in
staat is om iets aan u te gee nie.
Dit is die erkenning wat jy aan 'n mens gee, wat daardie
mens ook waardevol maak. Het u al gesien wat gebeur met
'n meisie, as sy 'n man ontmoet wat haar liet het en dink sy fs
wonderlik? Sy ontplooi. _Sy word pragtig, haar persoonlikheid verander. As dit góëd is, dan kom die liefde wat sy van
buite ontvang en maak van haar 'n nuwe mens. En ook op
ander vlakke is dit so dat ons mekaar maak en breek deur
wat ons van mekaar dink, deur hoe ons mekaar aanslaan.
Het u al ooit in 'n situasie gekom waar mense u wantrou?
HeTu al ooit gevoel hoe dit voel as mense jou nie vertrou sov
er as hulle jou sien nie? Dan begin jy later dink dat daar
regtig iets met jou verkeerd is en dat jy skelm is. En as God
jou nie bewaar nie, word jy seker ook uiteindelik skelm en
onbetroubaar.
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Ons is in 'n groot mate wat mense van ons maak. Daarom
broers en susters, ter wille van die saak van die Here, ter
wille van die sending en ter wille van die uitbreiding van
Gods koninkryk het dit tyd geword dat ons as Christene
moet verstaan dat ons hierdie één ding moet regstel in ons
verhouding teenoor die bruinman, die swartman, die Indiër
en die witman. Dit maak nie saak teenoor watter mens nie:
ons moet elkeen in sy menswaardigheid aanvaar en erken.
Ek weet dit is moeilik, want baie van ons het grootgeword
met die gedagte dat die swartmense minderwaardig is.
Ons het dit ook nie self ontdek of uitgevind nie. Ons het
dit gekry uit die hele Westerse wêreld. Laat ek u hierdie een
versekering gee, liewe broers en susters: u kan vanaand
gaan in die hele wêreld, in die hele Westerse wêreld, net
waar u wil, die mense is almal presies soos ons. Hulle kan
van ons allerhande slegte dinge sê. Maar as hulle in dieselfde
situasie as ons kom, dan doen hulle presies dieselfde wat ons
doen. Want dit is in 'n sekere sin met ons hele agtergrond
gegee dat ons is soos ons is.
En dit is nou die geweldige uitdaging waarvoor ons as
kerk van Christus in Suid-Afrika gestel is, dat ons moet bewys dat ons dit kan doen. Miskien moet ons vir die eerste
keer in die geskiedenis bewys dat dit werklik gedoen kan
word. Die uitdaging is dat ons, sonder dat ons 'n man se
identiteit ophef, sonder dat ons vir hom sê: word eers geïntegreer met my, word eers wit, word eers soos ek is, aanvaar eers my identiteit, voordat ek jou kan ag - ek sê: die
uitdaging is dat ons, sonder dat ons dit van mense vra, daardie mense as mense sal eer en respekteer. Dit is dat ons daardie mense in hulle menswaardigheid om Christus ontwil
hoër sal ag as onsself, óók op die indiwiduele vlak. Dit is dat
ek sal ophou om eenvoudig te dink dat ek beter as andere is,
net omdat ek 'n ander kleur het.
Hierdie punt is 'n baie sensitiewe punt vandag. As ek hier60

die week ongehoorsaam sou wees en ek sou nie met u daaroor praat nie, dan sou ek u nie 'n guns bewys nie en ek sou
ons land geen guns bewys nie. Immers, as ons wat 'n kerngroep is wat uitgaan in hierdie land, as ons verstaan hoe 'n
sensitiewe punt dit is, dan is daar 'n magtige punt vir die
Koninkryk gewen. Ek sê: vir die Koninkryk. Ek weet dit sal
vir baie ander dinge ook nog 'n wins wees, maar dit is vir die
Koninkryk in die eerste instansie van belang. Dit is vir die
Koninkryk van belang dat ek 'n swartman maar meneer kan
noem en dit ook bedoel dat hy 'n meneer is; dat ek 'n bruin
of swart dame mevrou kan noem, en dat ek dit ook bedoel
dat sy 'n dame is. As ons hulle as dames aanvaar, sal ons
merk dat hulle dames is. As ons hulle as menere erken, dan
sal hulle hulself as menere openbaar. Deur God se genade is
dit so.
Dit is waar dat ons skuld daaraan kan hê as mense minderwaardig word, as hulle hulleself naderhand nie reken nie,
as hulle naderhand hulle eie identiteit nie wil aanvaar nie, as
hulle hulleself nie kan vind nie, as hulle dink dat hulle niks is
nie, omdat hulle nie wit is nie. In ons westerse woordeskat
het die woord wit die betekenis gekry van alles wat goed is.
Die woord swart het dikwels die betekenis gekry van iets wat
minder goed is.
Iemand het die Engelse taal ontleed en toe het hy gesê dat
dit opvallend is hoe die Engelse praat van „blackmail" en
..blacklist", „black Thursday", „black magic", ensovoorts.
In al die gevalle is die term swart in 'n groot mate 'n aanduiding van iets wat minder is en wat selfs lelik kan wees of
onaangenaam. Daarom het die sg. „black theology" ook ontstaan, asook die sogenaamde swartbewustheid, omdat die
swartman geweldig sensitief is op hierdie punt. Dit is 'n
reaksie van die swartman, veral in Amerika, wat sê: „Julle
het my julle taal geleer, want ek moes geïntegreer word in
die samelewing van die witman. Maar as ek julle taalgebruik
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oorneem, gebruik ek self ook die woord swart as aanduiding
van iets minderwaardigs."
Dan gebeur dit, soos ek dit self ook al gehoor het, dat een
van ons goeie, liewe swartmense gesê het: „Ja my basie, ek is
nou wel swart, maar ek het darem 'n wit hart." Ek is tiou
wel swart, maar ek het 'n wit hart. Asof God nie ook swartmense gemaak het nie! Asof swartmense nie bly mag wees
oor hoe God hulle gemaak het nie! Daarom is dit so 'n gevoelige punt. Ons praat hier as Christene. Juis as Christene
moet ons besef hoe belangrik dit is om aan 'n mens die vryheid en die ruimte te gee om in sy eie identiteit homself te
word en daarin geag, gerespekteer, ja selfs hoër as onsself
geag te word.
Broers en susters, ons sou nog veel meer hieroor kon
praat, maar ek dink u begryp my as ek vir u sê dat baie wat
ons doen vir die sending verlore raak deur die manier waarop
ons as amptenare, as werkgewers, as verbygangers of gewoon as mense ander mense hanteer cn met hulle praat en
hulle bejeën. Ons as Christene, ons moet dit anders maak.
Om Christus wil moet ons dit anders maak.
As ek nou egter so praat oor die mense se identiteit; as ek
praat daaroor dat ons die mense moet ag en respekteer, dan
wil ek nie sê dat daar nie ook ander materiële belange is
waarna ons moet omsien nie. Ons is dikwels so blind vir die
gewone nood van mense, vir hulle honger en hulle dors, vir
hulle armoede en hulle naaktheid, vir hulle klein inkomstetjie.
Dit word vertel van Marié-Antionette dat sy in die tyd
van die Franse Revolusie, toe arbeiders die paleis bestorm
het en die skares en hordes mense rondom die paleis gestaan
het, gevra het wat die mense soek. Toe daar aan haar gesê is:
„HulIe sê hulle het nie brood om te eet nie," het sy geantwoord: „Waarom eet hulle dan nie koek nie?"
Totaal blind is 'n ryk mens vir 'n arm mens se nood. Hy
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sien dit nie raak nie, want hy het vanselfsprekend allcs wat
hy nodig het. Hy sien net nie raak dat ander mense materiële
behoeftes het en wat hulle kortkom nie. 'n Tyd gelede het 'n
vrou uit die buiteland hier gekuier in Suid-Afrika. Sy is 'n
Suid-Afrikaner van geboorte. Sy het by geleentheid aan haar
suster by wie sy op die plaas was, gesê: „JulIe is darem baic
welvarend hier in Suid-Afrika. Ek weet nie of daar nog so 'n
plek is nie. Kyk maar na die huise van die boere, die twee
Duitse motors, die apparate, alles wat die mense wil he - dit
is oorstelpend as jy dink wat hulle alles het. Julie Ieef in
weelde." Toe sê haar suster: „Maar wat is daarmee verkeerd? Ons het die geld en hierjs nie arm mense nie."
Ja, daar was seker nie arm wit mense nie. En dit is ook
waar dat baie van ons gemeentes elke jaar by die Ring rapporteer dat hulle feitlik niks bestee het aan die diens van
barmhartigheid nie, want ons het gelukkig, Goddank, nie
baie arm lidmate nie. Die enigste wat nodig was, was ora
geld te stuur vir die inrigtingsorg en dergelike meer. En dit
terwyl daar dikwels tog baie arm mense tussen ons lewe.
Hulle het wel 'n ander kleur as ons. Maar dikwels sien ons
hulle armoede nie raak nie. Ons het gewoond geword daaraan. Pit is nie vir ons snaaks dat sulke mense swaarkry nie.
Die Christelike liefde moet dit egter snaaks vind. Die
Christelike liefde moet ons oë laat ontwikkel vir die belange
van die naaste. Ek weet nie hoe ons dit moet oplos nie. Ek
weet alleen dat ons kerk op die oomblik dit as beleid aanvaar
dat die blanke gemeente moet help met die diakonale nood
van die nie-blanke kerke, van die bruin en die swart kerk.
Ons kerk gaan dit steeds meer beklemtoon.
En nou moet iemand tog nie sê: „Ja, dit is die .social
gospel' " nie. Ons is so gou om sulke terme te gebruik. Die
»sgcjal gospel" is natuurlik 'n kettery, want dit beteken dat
jy die evangelie in sy geheel laat opgaan in die bevordering
van aardse heil en welvaart. Die ..social gospel" is iets ver63

keerds. Maar dit is nie «social gospel" om die belange van
jou naaste raak te sien nie. En as die kerk van Christus dit
nie sou doen nie, sou hy sy getuienis verloor. Dit is immers
'n deel van ons heiligmaking; dit is 'n deel van die lig wat
ons moet laat skyn in die wêreld. Ons is die sout van die
aarde. Mense moet ons goeie werke kan sien en die Vader
wat in die hemel is, verheerlik.
Dit sou 'n halwe evangel ie wees wat ons verkondig, as ons
hierdie aspek sou verwaarloos. Ons kan die Here dank dat
ons aan 'n kerk behoort wat deur die jare die materiële nood
van mense gesien het en daarin gehelp het. U moet 'n bietjie
lees in Die Sendingblad. U moet 'n bietjie kennis neem van
wat gebeur by Dimbaza, waar die kerk mense help om uit
hulle nood en hulle armoede orent te kom deur aan hulle
werk te gee en vir hulle 'n nuwe toekoms te open. Dit is deel
van die verkondiging van die sending.
Hierdie gesindheid moet in ons wees, wat ook in Christus
Jesus was. Ons moenie elkeen net na sy eie belange omsien
nie, maar ook na dié van die ander. Ons moet alle mense
respekteer in hulle menswaardigheid. Ek moet nie voor 'n
mens indruk by die toonbank nie, omdat ek wit en hy swart
is nie. Ek moet nie verwag dat mense agter 'n toonbank my
eerste moet bedien, omdat ek wit is nie. Ek moet hulle aandag daarop vestig as 'n swartman voor my reeds gewag het
om bedien te word. Ek moet nie mense verneder nie. Ek
moet in geen enkele opsig daaraan meewerk dat mense gekrenk word nie. Ek moet egter ook omsien na ander dinge
wat hulle mag nodig hê. En dit moet ek nie doen om hierdie
of daardie rede nie. Ek moet dit net eenvoudig doen omdat
die liefde van Christus my dring. Amen.
Gebed: Here, baie dankie dat ons in Suid-Afrika mag lewe.
Baie dankie Here, dat ons in Suid-Afrika mag lewe met die
Bybel. Baie dankie Here, dat ons in Suid-Afirka mag lewe
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waar so baie Christene is wat gevoelig is vir U Woord. Baie
dankie Here, dat ons hierdie dinge vir mekaar mag sê, en dat
ons dit mag verstaan en doen. Ons dank U vanaand vir alles
wat in hierdie land gedoen word, deur owerheid en onderdaan en deur elkeen wat gedring word deur die liefde van
Christus. Ons dank U vir soveel goeie verhoudinge wat daar
bestaan, vir soveel dade van liefde wat verrig word en vir soveel mense wat geleer het om die een die ander hoër te ag as
homself. Here, doen U werk in ons. Verbrei U evangelic deur
ons. Maak ons lewe tot 'n getuienis met woord en daad, om
Christus wil. Amen.
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V
GEEN H I N D E R N I S IN DIE W E G NIE
Skriflesing: 2 Kor. 5:11-15, 20-6:10 Teks: 2 Kor. 5:11 en
6:3-4a
Liewe broers en susters, ek wil u aandag vanaand bepaal by
2 Kor. 5:11 en 2 Kor. 6:3-4a. In 2 Kor. 5:11 sê Paulus: «Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die
mense te oortuig; maar voor God is ons openbaar, en ek
hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees." Daarby
neem ons dan hoofstuk 6:3 - «Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word
nie; maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van
God."
Dit is omtrent die ergste ding wat met 'n mens kan gebeur. As die liefde van Christus jou dring en uitstuur in die
diens van die versoening - dan is dit omtrent die ergste wat
kan gebeur, dat jy self 'n struikelblok gaan lê in die weg van
die evangelie wat jy verkondig. Kan daar iets meer frustrerend wees as dat 'n mens die bediening van die versoening
ontvang en dat jy dit ook probeer uitoefen, maar dat jy self
in die weg daarvan staan deur wat jy is en deur hoe jy optree?
Dit was Paulus se groot vrees dat dit met hom kan gebeur,
dat hy wat geroep is en wat gedring word deur die liefde van
Christus, só kan optree, dat die mense wat sy boodskap hoor
dit nie kan aanvaar nie, omdat hy tussen die boodskap en
daardie mense staan en 'n struikelblok. 'n hindernis vorxn
op die weg van die evangelie. Daarom is dat hy so uitdruklik
hier sê: «Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat
die bediening nie beklad mag word nie; maar in alles beveel
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ons ons aan as dienaars van God." Want Paulus besef maar
alte goed dat as hy deur sy lewenswandel en gedrag en deur
die soort mens wat hy is en deur die indruk wat hy op ander
mense maak, sou ingaan teen die boodskap wat hy verkondig, sy bediening daardeur beklad sou word en dat hy mense
in die weg sou staan om die evangelie aan te neem. Dit is iets
vreesliks.
Daarom het hy hierdie brief ook geskryf aan die Korinthiërs. Daar het in die gemeente van Korinthe mense opgedaag wat allerhande beskuldiginge teen die apostel ingebring
het. Ons sal nie op al daardie beskuldiginge ingaan nie, maar
ek noem net dat hulle onder andere gess het: „Paulus bedoel
iets anders as wat hy vir julle in die briewe skryf." As ons
kyk na hoofstuk 1:12, dan is dit duidelik dat hulle daaraan
ook nog 'n tweede beskuldiging tojgevosg het, nl.: «Paulus is
'n geleerde man en hy kom preek hier met die wysheid van
menslike woorde. Hy is nie regtig 'n geestelike mens nie."
Daarop antwoord Paulus in 2 Kor. 1:12-13 as hy sê: „Ons
roem is dit: die getuienis van ons gewete, dat ons in e2nvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie,
maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en
veral by julle. Want ons skryf aan julle niks anders as wat
julle weet of verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die
einde toe sal verstaan."
So is Paulus besig om die kwaad wat teen hom gesaai is en
die verdenking wat teen hom bestaan, uit die weg te ruim en
aan die Korinthiërs duidelik te maak dat die dinge wat die
mense van hom sê, nie waar is nie. Dit probeer hy deurgaans
in sy briewe doen. En al is dit so dat Paulus weet dat hy die
skat van die evangelie in erdekruike het, soos hy sS in hoofstuk 4:7, waarmee hy bedoel dat dit in swakheid is dat hy die
evangelie verkondig en dat daar baie maklik dinge k^n wees
wat mense kan hinder, is hy tog seker dat hy sy gewete voor
God ondersoek het en kan sê dat sy gewete rein is. Daarom
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sê hy in vers 11: „Voor God is ons openbaar." Hy bedoel:
Ek staan met my gewete voor God en ek ondersoek myself
voor die aangesig van God. God ken my, God weet dat ek
nie 'n hindernis in die weg van die evangelie wil lê nie. En
my gewete kla my van niks aan nie. Hy voeg daaraan toe:
„En ek hoop om ook in julle gewetens geopenbaar te wees,
want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee
julle aanleiding tot roem oor ons." Daarmee bedoel hy: Ek
hoop dat julle selfs trots sal kan wees op my as julle apostel
sodat julle vir die mense wat na julle toe kom en nare dinge
van my sê, 'n antwoord kan hê. Ek hoop dat julle rede en
grond sal hê om te sê dat dit nie waar is nie, omdat julle my
ken.
Dit was vir Paulus 'n baie belangrike saak. Ons kan maar
net dink aan 1 Korinthiërs 9, waar Paulus sê: „Ek het vir die
Jode soos 'n Jood geword, en ek het vir die wat sonder die
wet is, geword soos een wat sonder die wet is, ja, vir almal
het ek alles geword, om ten minste sommige van hulle te
red." Hy sluit daardie gedeelte af met 'n aangrypende woord.
Hy sê: „Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar,
sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik
sou wees nie." Die woord wat hy daar gebruik vir verwerplik,
het niks te make met die uitverkiesing tot die saligheid of die
verwerping nie. Dit dui eenvoudig aan dat hy onbruikbaar
kan word, omdat God hom nie meer kan gebruik nie.
Ek het 'n pen waarmee ek skrywe. Solank daardie pen
goed skrywe, is hy vir my bruikbaar en pas ek hom op en
maak ek van hom gebruik. Maar as daardie pen nie meer
bruikbaar is nie, as hy nie meer kan skrywe nie, as hy klatte
maak op my boek, dan word hy verwerplik, dan word hy
onbruikbaar, dan sit ek hom eenkant neer. God het vir Saul
geroep as eerste koning van Israel. En Saul was 'n wonderlike man en hy het wonderlike gawes gehad. Maar daar het
'n dag gekom dat die Here Saul nie meer kon gebruik nie,
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dat die Here gesê het: „Ek het Saul verwerp; omdat hy My
verwerp het, daarom het ek hom ook verwerp." Paulus het
homself gekasty en sy Iiggaam diensbaar gemaak, dat soiets nie met hom sou gebeur nie.
Dit is moontlik dat 'n mens van God die heerlike opdrag
tot die bediening van die versoening kan kry, en dat jy in 'n
stadium kan kom waar jy op een of ander manier 'n struikelblok in die weg van die evangelie lê, sodat jy vir God verwerplik word as instrument in sy diens. In die brief van die
Openbaring staan die waarskuwing aan die adres van die
leraar van die gemeente van Efese dat as hy hom nie bekeer
nie, God sy kandelaar van sy plek sal wegneem. Dit beteken
dat God sy diens sal wegneem, sodat hy nie meer vir God 'n
getuie in die wêreld sal wees nie, omdat hy vir God nutteloos
geword het. Hy het vir God onbruikbaar geword, want hy
le 'n struikelblok in die weg van die evangelie.
Daarom is dit so belangrik dat die verkondiger van die
evangelie, en dat ons almal wat gesante van Christus is, nie
struikelblokke in die weg van die evangelie moet lê nie. Die
geloofwaardigheid van die bedienaar van die Woord, die
geloofwaardigheid van die gesant van Christus is so 'n belangrike saak in die verkondiging. As 'n predikant nie die
gemeente kan laat aanvoel dat die Woord wat hy verkondig,
ook 'n woord vir homself is, dat dit ook 'n woord is wat
hom aanspreek, dat dit 'n woord is wat in sy lewe ingryp
nie, dan kan hy maar ophou om te preek, want dan sal die
mense sê: „Dit is alles lippetaal." Jy kan nie die krag van die
evangelie aan hom sien nie. Hy is ongeloofwaardig, al het
hy watter uitmuntende teologiese kennis.
Ons weet dit in die gewone, alledaagse lewe, dat geloofwaardigheid 'n groot rol speel. Ons het in die afgelope tyd
gesien en meegemaak hoedat pres. Richard Nixon, die president wat met die grootste meerderheid verkies is van alle
Amerikaanse presidente in die geskiedenis, binne twee jaar
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in 'n posisie gekom het waar hy eenvoudig moes bedank as
president. En sy retoriek kon hom nie help nie, sy gawes kon
hom nie red nie, niks wat hy na vore kon bring, kon hom red
nie. Waarom? Omdat hy sy geloofwaardigheid verloor het.
Hy het dit verloor, omdat die mense gesê het dat hy net homself gesoek het en net besig was met sy eie magstrewe. Volgens hulle het hy sy morele integriteit prysgegee. Dit is nie
vir my om te oordeel of dit waar is of nie, maar so het die
Amerikaanse volk daaroor geoordeel en daarom kon hulle
hom nie meer Ianger aanvaar as hulle president nie. Die geloofwaardigheid van 'n mens wat in 'n bepaalde posisie
staan, is van deurslaggewende betekenis. Dit g;ld veral van
die gesante van God, want mense knoop eenvoudig die geloofwaardigheid van die evangelie aan die geloofwaardigheid van die gesant. Dit geld natuurlu ten voile in ons sendingsituasie.
Liewe broers en susters, as die Nederduitse Gereformeerde Kerk, as u en ek nie geloofwaardig is nie, dan lê ons 'n
struikelblok in die weg van die evangelie. Dan is die wonderlike roeping wat God aan ons gegee het in hierdie land en die
groot taak wat Hy op ons skouers gelo het, in gevaar. Want
die mense wat rondom ons is en na wie ons gaan, die bruinman en die swartman, luister nie net na ons woorde wat ons
sê as ons hulle Sondagoggend gaan besoek nie. Hulle lees nie
net die woorde van die traktaatjie wat ons in hulle hand stop
nie; hulle lees ook die woorde wat ons in die koerant skryf.
Hulle luister nie net na die mooi woorde wat ons sê
wanneer ons iemand na Chrsitus wil lei nie; hulle luister
ook na die woorde wat gespreek word in die gewone
lewe. Hulle luister haarfyn na alle woorde van die kerk.
Hulle proe die uitsprake van kerklike vergaderinge op die
tong en vra: Wat merk ek hierin? Hulle kyk na die amptenaar wat agter die toonbank staan, en u weet hoe dit is: hulle
vereenselwig al wat 'n Afrikaner is met die Ned. Geref.
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Kerk. Hulle vereenselwig al wat 'n Afrikaner is met ons en
met ons boodskap.
Hulle kan nie altyd onderskei wie Christene is en wie nie.
Hulle neem die behandeling wat die. amptenaar aan hulle
gee, of wat die geregsdienaar aan hulle gee, of wat die verkeerskonstabel aan hulle gee - hulle neem dit alles as die
beeld van die Ned. Geref. Kerk. Die swartman kyk na die
Ned. Geref. Kerk met geopende oë en ore en ons moenie
dink dat die mense nie koerante lees nie. Alles wat geskrywe
word, bêre hulle in die hart. En dit werk mee aan die beeld
wat hulle het van hierdie kerk wat van homself weet: Ek is in
hierdie land met 'n roeping.
Ons is gesante van God om Christus wil. Ons het die bediening van die versoening. Dit is een van die grootste uitdagings wat ons sal moet aanvaar, dat ons in hierdie land 'n
totaal ander situasie het as die meeste ander sendende kerke
in die wêreld, want hulle kan 'n aantal van hulle toegewydste sendelinge neem en hulle ver weg stuur na Java of na
Indonesië, soos dit by die Nederlandse kerke gegaan het.
Daardie mense kan daar gaan preek en 'n voortre !ike voorbeel J stel. Die mense in die verre heidenland kon die Nederlanders idealiseer as 'n wonderlike volk wat sulke pragtige
sendelinge na hulle stuur. Maar ons situasie is anders, want
ons leef in 011s sendiigveld en tussen die mense tot wie ons die
evangelie bring. Die man met wie ons sendeling praat, leef
nie in 'n lugleegte nie. Hy is in ons kombuis; hy is in ons
fabriek; hy is op ons strate; hy woon in ons stede; hy lees ons
koerante. Hy weet hoe ons is en hy ken ons. Dit alles vorm
vir hom 'n beeld van die geloofwaardigheid of die ongeloofwaardigheid van die Ned. Geref. Kerk en van ons wat draers
is van die evangelie.
As ons ons ore en oë oophou, kom daar vandag van alle
kante na ons die boodskap wat vanmiddag op 'n realistiese
wyse deur dr. Meiring beklemtoon is. Weet u, ek het daar
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gesit en na hom geluister en ek het lus gevoel om te huil, omdat die roeping en bediening van die versoening aan ons
kerk gegee is. Ons het hier begin met sendingwerk. Ons het
hier begin en ons is eeuelank besig met sendingwerk. Ons het
dit gedoen met die liefde van ons hart, gedrywe deur die liefde van Christus. En vandag is daar mense wat, as hulle hoor
dat 'n swartman aan die Ned. Geref. Kerk behoort, eenvoudig hul rug op hom draai, omdat die Ned. Geref. Kerk nie
meer vir hulle die simbool is van die liefde van Christus nie,
maar as kerk vir hulle ongeloofwaardig geword het. En hulle
skel ons lidmate op die swart kampusse uit en sê: „Julle is
honde, julle is honde van die wittes."
As ons ons ore en oë oophou, dan hoor ons hierdie dinge.
Ons hoef nie in eerste instansie te gaan luister na die felle
kritici en die verskriklike radikales nie. Kom ons gaan luister
'n keer na wat ons eie mense sê, ons eie swart lidmate wat
aan die Ned. Geref. Kerk behoort.
Verlede jaar het Moruti Ntoane by die Fonteine-konferensie in Pretoria gepraat. Sy onderwerp was: Hoe sien die
swartmense die Ned. Geref. Kerk? Hy het drie punte in sy
toespraak na vore gebring. Die eerste punt was: Ons swartmense is so dankbaar teenoor julle, want julle het vir ons die
evangelie gebring, die evangelie van liefde. Ons swartes het
dit nie geken nie, ons het oorlog gemaak, ons het mekaar
doodgeslaan, ons het mekaar gehaat. Ons het nie die boodskap van die Bybel geken nie, maar julle het dit vir ons gebring en ons het dit ontvang, en hoe kan ons ooit vir julle
dankbaar genoeg wees?
O, dan voel ons lekker, nê? Dan voel ons dankbaar, want
dit is waar, dit het ons gedoen, dit is deur ons kerk gedoen.
Die evangelie is hier ingedra en watter beslag het dit nie
gelê op baie van die mense nie? Maar dit was maar sy eerste
punt. Sy tweede punt was: Maar waar is nou daardie liefde
waarvan julle gepreek het? Hoekom sien ons dit nie? Ons
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sien dit nie cintlik nie. Nie in julle omgang met mekaar nie,
want die blankes twis, maak rusie, voer oorloë en stryd.
Daarom vra die swartman: Wat het die evangelie dan aan
hierdie mense gedoen? Hulle verkondig dit, maar watter
verskil het dit gemaak? Maar, sê hy, ons sien hierdie Jidïde
ook nie in julle verhouding teenoor ons nie. Dit is 'n vreeslike punt, 'n vreeslike tweede punt vir 'n toespraak. Sy derde
punt was ook 'n vreeslike punt. Sy derde punt was: Wat is
nou die oplossing in so 'n situasie? Sal ons al die Boere in die
see injaag? Sal dit die oplossing wees? Sal dit ons mense tevrede stel? Sal dit vrede en rus in hierdie land bring? Toe sê
hy: Nee, nee, dit hoef nie te gebeur nie. Al wat ons vra, is 'n
verandering van gesindheid.
In sy boek, Stemme uit die Swart Kerk, vertel dr. Meiring
van 'n kleurlingpredikant in Johannesburg wat sê: „Wat ons
nodig het, is 'n groot geestelike dr. Chris Barnard wat geestelike hartoorplantings kan maak in hierdie land, sodat ons
nuwe harte kan kry." Ek noem vir u hierdie dinge. Ek dink u
weet hierdie dinge. Ons hoor dit elke dag, maar dit dring nie
altyd so diep in ons hart in nie. En tog is dit nodig dat ons
daama moet luister.
Moruti Ntoane is 'n ou man, maar ek het hom dit nie eenkeer hoor sê nie, maar herhaardelik: „Moenie dink ons
kinders praat soos ek praat nie." Die jongmense ken dikwels
net haat. Die jongmense wil dikwels nie eers meer kontak of
'n gesprek hê met die Afrikaner en met die witman nie. Dit is
die situasie.
U weet dat prof. Willie van der Merwe enkele jare gelede
'n opname gemaak het by ons kerk se swart studente in die
teologie. Hy het aan hulle die vraag gestel of 'n witman nog
aan 'n swartman die boodskap van bekering kan verkondig.
Die meerderheid van ons eie studente, wat in die Ned. Geref.
Kerk se inrigtings studeer om predikante van die swart kerk
te word, het gesê: „Nee, want die witman het ongeloofwaar73

dig geword. Hy kan nie meer aan ons die evangelie verkondig nie." Daar was darem van hulle wat gesê het: „As hy bekeerd is, as hy die liefde van Christus het, dan kan hy nog altyd aan ons die evangelie verkondig."
Wat moet ons doen in hierdie situasie? Dit is feite hierdie.
U kan dit miskien onaangenaam vind dat ek dit hier sê. Ek
vind dit ook nie die aangenaamste dinge om hier te sê nie,
maar ek moet dit aan u sê, omdat dit waar is. Vroeër het ons
nog met die swart- en bruinmense op die plase saam gespeel,
maar nou met die industrialisasie en verstedeliking groei daar
geslagte op van swart- en bruinmense wat ons nie meer ken
nie. En dit het nie die verhoudinge verbeter nie. Dit het die
verhoudinge laat versleg.
Wat staan ons te doen? Moet ons maar die skouers ophaal, mag ons daaraan verbygaan, moet ons maar sê: Dit
spyt my, maar ek kan niks daaraan doen nie, dit is nou maar
eenmaal ongelukkig die situasie? Of moet ons aan hulle sê:
Julle verkeer onder 'n misverstand; ons is nie soos julle
dink nie. Dit is nie waar wat julle jongmense van ons sê, as
daar volgens 'n meningspeiling wat gedoen is, maar net één
persent van hulle is wat dink dat Afrikaners vredeliewende
mense is, terwyl die oorgrote meerderheid meen dat ons
onbeskof, wreed en harteloos is nie.
Ons is dikwels so gou om te sê: Wat julle van ons dink, is
nie waar nie. Dit is opswepery wat gemaak het dat julle só
oor ons dink. Dit is ons vyande wat julle teen ons opgemaak
het. Daar sit allerlei vorms van agitasie agter julle gevoelens
teen ons. Ons kan ook so maklik voortgaan en aan hulle sê:
Let tog op die groot offers wat ons vir die sending bring. Kyk
maar na ons jaarlikse begroting vir die sending. Gaan kyk
maar na die groot offers aan menselewens, tyd en kragte wat
ons in die geskiedenis al ter wille van die sending gebring
het. Daarom kan dit mos nie waar wees wat julle van ons
dink en sê nie!
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As ons hierdie dinge sou sê, sou dit alles waar wees. Ons
het ook die plig om dit aan hulle te sê, want ons moet die
waarheid dien. Ons ken onsself nie soos hulle meen dat ons
is nie. Voor God is ons openbaar, en Hy weet dat ons in ons
gewete daarvan oortuig is dat ons tog anders is en dit anders
bedoel as wat hulle van ons dink. Ons sal aan hulle moet sê
dat ons hulle nie regtig verwerp nie, dat daar in ons harte
liefde vir hulle is. Ons sal aan hulle moet duidelik maak dat
ons bekommerd is oor hulle siele-heil en hulle liggaamlike
beswil.
Natuurlik steek daar ook 'n groot stuk satanswerk agter
die verkeerde indrukke wat hulle van ons het. Dink u dat
Satan daarin 'n behae kan hê dat die Ned. Geref. Kerk
voorspoedig sal wees in sy sendingaksie? Daarom kan ons
daarop reken dat hy alles in sy vermoë sal doen om struikelblokke in die weg te werp, misverstande aan te blaas,
polarisasie tussen swart en wit te bewerk en só die sendingwerk te benadeel. Daarom moet ons ook geen steen onaangeroerd laat om alle moontlike misverstande uit die weg te
ruim en die bedoelinge van die bose te verydel nie. Ons moet
die aaklige beeld van ons wat by baie mense bestaan, sover
moontlik verwyder.
As 'n kind van my my verkeerd verstaan en dink dat ek
hom of haar beledig en probeer krenk het, en daardie kind
loop uit my teenwoordigheid weg, dan loop ek tog daardie
kind agterna, soek die kind op en sê: „My kind, ek het dit nie
so bedoel nie." Ek maak my hart oop, verduidelik aan die
kind wat ek bedoel het en verwyder die misverstand wat ontstaan het. Dit sal ons ook moet doen in verband met die misverstande oor ons wat by die bruin- en swartmense in hierdie
lavd aangaavde ons bestaan. Baie van die dinge wat aan ons
toegeskryf word, het ons natuurlik nooit so bedoel nie. Ons
het nie voorsien dat ander mense ons woorde en dade sou
interpreteer soos dit nou wel blyk te gebeur nie. Dit is ons
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plig om oor hierdie aspek van die saak geen onduidelikheid
te laat bestaan nie.
Terselfdertyd sal ons, al is ons ook oortuig daarvan dat
daar 'n groot stuk misverstand op die spel is, ook ons gewete
moet ondersoek. Ons sal onsself moet afvra of ons tog nie op
een of ander manier daartoe aanleiding gegee het dat sulke
misverstande oor ons kon ontstaan het nie. Kon die swartman en die bruinman altyd in u en my lewe merk dat ons
verlos is deur die evangelie wat ons verkondig? Kon hulle in
ons lewe die vryheid van die kinders van God opmerk? Kan
hulle in ons lewe opmerk dat ons vry is van vrees? Of merk
hulle miskien eerder op hoe besorg ons oor onsself is, hoe
bevrees ons is oor wat met ons sal gebeur, hoe bekommerd
ons is oor die bewaring van ons eie identiteit, hoe bang ons is
vir wat met ons sal gebeur as ons teenoor hulle vriendelik,
goed en liefdevol sou wees? Hulle interpreteer ons lewe op 'n
bepaalde manier. Die vraag is of ons nie op een of ander
wyse aanleiding daartoe gee dat mense ons interpreteer soos
hulle doen nie.
Ag, ek gaan nie vir u hierdie vraag beantwoord nie. U
moet dit asseblief vir uself doen. U moet by uself vra of dit
vir 'n mens wat van buitekant af na u en my en na ons kerk
kyk, sonder meer duidelik is dat die koninkryk van God en
sy geregtigheid vir ons meer is as enige iets anders wat daar
kan wees. Die Bybel sê: Soek éérs die koninkryk van God en
sy geregtigheid. Die geloofwaardigheid van die gesant van
God hang in 'n groot mate daarvan af of dit in sy lewe sigbaar kan word dat hy die koninkryk van God en sy geregtigheid bo alles stel en soek.
Ons sal in die toekoms baie versigtiger moet optree om
geen misverstande te wek nie. Ons sal 'n tweede en 'n derde
myl moet loop om aan ons swart broeders en susters in die
Ned. Geref. Kerk grond te kan gee, soos Paulus sê, tot roem
oor ons teenoor diegene wat ons by hulle in verdenking
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bring, sodat hulle kan sê: Julie verstaan net nie die Ned.
Geref. Kerk nie. Daardie dinge wat julle van die Ned. Geref.
Kerk en sy lidmate sê, is nie waar nie.
Ek het die moeite gedoen om weer te gaan kyk na die
besluite van ons sinodes en weet u, dit is opvallend dat ons
kerk se sinodes deur die jare pragtige besluite geneem het oor
die hele verhoudingskwessie in hierdie land. Ek herinner my
die Sinode in Transvaal in 1957, my eerste sinode wat ek
meegemaak het. Ons het 'n rapport daar gehad wat die destydse Federale Raad van Kerke opgestel het. Dit was 'n
pragtige rapport, onder andere oor die liefde wat daar tussen
Christene moet heers. Ek onthou dat in daardie rapport nog
in 'n addendum gestaan het dat geen mens op grond van ras
of kleur uit enige erediens geweer mag word nie. U kan maar
die rapporte van die kerk sedertdien nagaan. Ons het pragtige rapporte. Maar het daardie rapporte deurgewerk by ons
gewone gemeentelede ? Is daar nie 'n kortsluiting tussen dit
wat die kerk bedoel, tussen dit wat die kerk wil wees en dit
wat die lidmate in die gewone daaglikse lewe dink en van die
kerk openbaar nie? Wat het dan gebeur, waar is dan die
kortsluiting?
Ek wil vanaand iets by u aanbeveel. Kry tog die jongste
rapport van die Ned. Geref. Kerk in die hande: „Ras, volk
en nasie; volkeverhoudinge in die lig van die S.'crif". Lees dit tog,
vergewis u van wat die Ned. Geref. Kerk sê, hoe 'n mens
moet lewe, hoe 'n mens moet wees teenoor mense van 'n
ander volk of ras en hoe 'n mens moet staan teenoor jou
swart broeders en susters. Miskien is daar hier en daar in
daardie rapport nog te versigtig gespreek, uit vrees vir ons
lidmate wat na die sinode kyk en bang is die sinode sê dalk
iets te veel. Tog kan u maar gerus daardie rapport lees, as u
wil sien waar die hart van die Ned. Geref. Kerk klop.
Die kerk waartoe ons mag behoort, was altyd 'n kerk wat
'a goeie gesindheid gehad het teenoor hierdie mense. As
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daar soms by u die idee of indruk gewek is, deur hierdie of
daardie persoon, of selfs deur hierdie of daardie groep
persone, dat dit nie die geval is nie, dan wil ek vanaand vir
u sê dat die Ned. Geref. Kerk in sy hart en in die diepte van
sy gesindheid nie is soos wat mense dikwels van horn sê nie.
Maar u en ek moet dit openbaar in ons houding en ons gesindheid, sodat ons geen hindernis in die weg mag lê nie. Ons
moet dit openbaar maak aan al die mense, sodat hulle dit
kan sien. Ons wat gedring word deur die liefde van Christus
en wat die koninkryk van God en sy geregtigheid bo alle
dinge stel - ons mag geen struikelblok in die weg 13 nie, sodat
ons nie, terwyl ons vir ander gepreek het, self verwerplik
bevind mag word nie. Amen.
Gebed: Here, onse God, bewaar ons daarvan dat ons op
een of ander wyse hierdie heerlike taak wat u aan ons gegee
het, om in hierdie land te mag lewe met die evangelie, deur
ons optrede sal verydel. Here, bewaar ons daarvan dat die
Satan daarin sal slaag om 'n maatemmer te sit oor die lig
wat U op ons kansels en in ons harte aan die brand gesteek
het. Bewaar ons daarvan dat diegene vir wie U ons verantwoordelik gemaak het, ons nie meer sal vertrou nie, of dat
hulle sal dink dat ons nie ernstig met U en met hulle is nie.
Here, ons wil vanaand vir U sê, alles wat daar mag wees wat
ons mag aankleef, alles Here, ook wat elkeen van ons miskien gedoen het, waardeur ons 'n verkeerde beeld van u kerk
gewek het, waardeur ons miskien misverstande help aanwakker het, dat u ons dit sal vergewe, en dat U dit van ons
sal wegneem. Ons wil vanaand bid: Ag Here, vervul ons so
met die liefde van Christus, dat ons gesante kan word wat
openbaar is in ons gewete voor U, maar ook in die gewete
van elke inwoner van hierdie land, as mense wat gedring
word deur die liefde van Christus. Amen.
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VI
V E R P L I G OM D I E S W A K K E D E TE

Skriflesing: Rom. 15:1-7

DRA

Teks: Rom. 15:1;
2 Kor. 5:15b

Ons teks sluit aan by die laaste woorde van 2 Kor. 5:15 —
«sodat die wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie,
maar vir Horn wat vir hulle gesterf het en opgewek is". Ons
teks self is dan Rom. 15:1 - „En op ons wat sterk is, rus die
verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is
nie, en nie onsself te behaag nie".
Liewe broers en susters, dit maak 'n verskil aan 'n mens
as die liefde van Christus jou dring. Dit het ons in hierdie
week gesê en ons het dit op verskillende manier beklemtoon,
maar mag ek dit net weer in hierdie één woord saamvat
vanaand, dat as die liefde van Christus my dring, dit in my
'n gelyksoortige liefde as die liefde van Christus bring. Dieselfde liefde kom in my wat ook in Christus is. Dan vind
daar in my lewe 'n verandering plaas. Daar kom in my 'n
weerkaatsing van wat in die Here Jesus Christus 'n werklikheid is. Hy het gesterwe en opgestaan. As ons aan Horn behoort, terwyl Hy vir ons gesterf het en vir ons opgewek is,
dan kom daar in ons ook 'n sterwe aan onsself en daar kom
'n ons 'n opstanding in die nuwe lewe. Daarom maak dit
'n verskil aan 'n mens as die liefde van Christus in jou woon,
want in jou lewe kom daar iets van hierdie daaglikse sterwe,
hierdie daaglikse kruisiging van jouself, hierdie daaglikse
afsterwe van die sonde en die vlees. Daar kom ook in jou
iets van die daaglikse opstanding in 'n nuwe lewe. Jy kry
'n nuwe aksent in jou lewe. Jy begin vir mense rondom jou
iets hoopvols inhou, want daar begin iets gebeur in die
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wêreld rondom jou. Dit is onmoontlik dat 'n mens deur die
liefde van Christus gedring kan word en dat dit dieselfde
kan bly in sy lewe en in sy omgewing.
Dit het ons in hierdie week herhaaldelik gesê en nou wil
ons vanaand vir u beklemtoon wat dit beteken dat die voorbeeld van onse Here Jesus Christus in so baie opsigte in die
Bybel aan ons voorgehou word, nie net as 'n voorbeeld wat
ons moet navolg nie, maar wat ons deur die krag van die
Heilige Gees kan begin navolg. Die Heilige Gees werk in
ons hoe langer hoe meer die beeld van onse Here Jesus
Christus uit. Daarom is dit so belangrik om daarop te let
hoeveel keer in die Bybel gesê word dat ons 'n bepaalde
handeling moet verrig soos Jesus dit ook gedoen het en
omdat Jesus dit ook gedoen het.
In hierdie gedeelte wat ons gelees het, in Rom. 15:1 staan
daar: „Op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te
behaag nie." Daarop volg in vers 3: „Want ook Christus
het Homself nie behaag nie," en dan staan daar weer 'n keer
in vers 7: „Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook
aangeneem het." Met ander woorde: Christus in Sy koms uit
die hemel, in Sy ingaan in ons vlees, in Sy dra van ons sondes, in Sy sterwe vir ons, in Sy opstanding vir ons, word vir
ons as 'n voorbeeld voorgehou van wat in ons ook 'n werklikheid moet word en van wat hom in ons lewe ook moet
voltrek.
Daarom dat ons ook in hierdie reeks herhaaldelik verwys
het na Fil. 2, waar gesê word: „Hierdie gesindheid moet in
julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk
te wees nie" - en wat daarop volg, soos ons dit herhaaldelik
beklemtoon het.
Daarom het ons ook in hierdie week verwys na Joh. 13,
waar Christus sê: ,,'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie
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en 'n gesant is nie groter as die een wat hom gestuur het
nie," woorde wat volg op Sy uitspraak: „E'< het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so
aan mekaar te doen." Met ander woorde: om heiligmaking
bestaan daarin dat ons in ons lewe die beeld van Jesus vertoon, deurdat ons in ons lewe iets ontvang van wat die Here
Jesus was, en dat ons iets gaan doen wat ooreenkom met
wat die Here Jesus vir ander mense gedoen het.
As daar dan in ons teksvers staan: „Op julle wat sterk is,
rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat swak
is en om nie julleself te behaag nie"; en as ook aan ons gesê
word dat die Here Jesus Homself nie behaag het nie, dan
dink ons daaraan hoe Christus ingegaan het in ons swakhede. Hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde gemaak vir ons. Hy het ingegaan in die diepte van ons ellende.
Jes. 53 sc vir ons: „Hy het ons krankhede op Hom geneem
en ons smarte, diá het Hy gedra. Ons het Hom gehou vir
een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was." Ons
het Hom gehou vir een vir wie 'n mens sy gesig verberg, na
wie jy nie wil kyk nie. Maar, broers en susters, die Here
Jesus het na ons gekyk. Hy het ingegaan in ons ellende; Hy
het nie Sy gesig verberg vir ons sonde nie. Die Here Jesus
het nie gesê: „Ek kan dit nie aanskou nie. Hulle ellende is
te groot. Hierdie mense het hulle lewe so hopeloos verknoei. Hulle lewe is so vuil, hulle sonde is so ellendig, Ek
kan dit nie aanskou nie, Ek sluit my oë toe, Ek wend My
van hulle af, Ek verberg my gelaat vir hulle." Dit het Hy
nie gesê nie. Die Here Jesus wat die Heilige van God is, het
daar ingegaan, Hy het Sy oë oopgemaak vir ons ellende en
sonde. Hy het ingegaan in ons swakhede, Hy het ons krankhede op Hom geneem, ons swakhede het Hy gedra. Goddank dat die Here Jesus so ingegaan het in ons sonde en ons
swakhede en dit op Hom geneem het!
Maar nou sê Hy aan ons: Dit moet julle ook doen. As die
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liefde van Christus 'n werklikheid in my lewe word, dan
moet ek dit ook doen; dan moet ek ook ingaan in die swakhede en in die ellendes en in die sondes van ander mense.
Nie om hulle sonde saam met hulle te gaan doen nie, dit
spreek vanself. Die Here Jesus het ook nie die mense se
sonde saam met hulle gedoen nie, maar Hy het ook nie Sy
oë verberg vir daardie mense se sonde nie. Hy het nie gesê:
„Dit is te verskriklik, Ek kan nie daarna kyk nie!" Stel u
voor dat u na 'n dokter toe gaan en dat hy sy oë toedruk en
sê: „Jy is te siek, jy het 'n te verskriklike kwaal, ek kan nie
na jou kyk nie, ek word naar daarvan!" Die Here Jesus het
dit ook nie aan ons gedoen nie, maar Hy het ingegaan in die
diepte van ons ellende.
En dit rr.oet ons ook doen. Ons moet ons oë oopmaak vir
die sondes en ellendes en swakhede van mense wat ons random ons sien. Ons het 'n verpligting in verband met daardie
sondes en swakhede en ellendes van die mense. Nie om te
doen wat die Here Jesus gedoen het nie. Hy het vir ons
sondes aan die kruis gesterwe, Hy het daarvoor betaal. Dit
kan ons nie doen nie. Dit kan ons nooit doen nie, want dit
het Hy eens en vir altyd alléén gedoen. Maar wat ons kan
doen, is om mense, sover as ons enigsins moontlik kan,
terug te hou uit die sonde.
Ons moet sover as moontlik mense daartoe bring om belydenis te doen van hulle sonde. En as hulle belydenis gedoen het van hulle sondes, as hulle versoening met God verkry het, dan moet ons sover moontlik daardie mense help
beskerm teen die versoekings wat daar is. En as ons weet
dat hulle bepaalde swakhede het, dan moet ons hulle beskerm teen daardie swakhede.
Ons is verantwoordelik vir mekaar. Ons is nie Kaïnsmense nie. Ons kan nie sê: Ek is nie my broeder se wagter
nie. Ons is ons broeder se wagter. Daarom staan daar
ook in Gal. 6:2 - „Dra mekaar se laste en vervul so die wet
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van Christus". Die laste waaroor dit gaan, is nie maar allerlei laste en swarigheid nie, want in vers 1 staan daar:
„Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad
oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met
die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy
ook nie versoek word nie." Dan eers volg daar: „Dra mekaar se laste," dit wil sê: die laste van die sonde, die laste
van die versoekings, die laste van die swakhede waarin 'n
mens kan val. Ons is verantwoordelik daarvoor om mekaar
se laste en swakhede te dra en om mekaar uit die sonde terug
te hou.
Ons doen dit tog in ons huise. Ek kan u die versekering
gee dat ek in my huis nie 'n tydskrif wil laat inkom, waarvan ek die gedagte het dat daardie tydskrif vir my kinders
skadelik kan wees nie. En u doen dit waarskynlik ook, of u
sal dit nog almal doen. Ons is dankbaar dat daar in ons land
nog standaarde is wat toegepas word en dat ons 'n vorm van
sensuur het. *n Gemeenskap wat dit nie sou doen nie, sou
nie die swakheid dra van die wat nie sterk is nie. Daar is
van ons wat sterk genoeg is om enige ding te kan lees, maar
daar is ook van ons wat nie enige ding behoort te lees
nie. Daarom moet daar beskerming wees, beskerming van
die swakkes in die samelewing, om hulle terug te hou
van moontlike gevare wat hulle in 'n afgrond kan laat
beland.
En dit is wat Paulus ook aan sy gemeentes wou leer, en
juis aan hierdie gemeente van die Romeine. Die eerste
Christene het in die situasie verkeer dat daar geen vleis te
koop was nie, of dit was vleis wat aan 'n afgod gewy is toe
dit geslag is. En nou was daar swak Christene wat, as hulle
daardie vleis koop en weet dit is aan 'n afgod geoffer, dit
as 'n versoeking ervaar, omdat hulle dan voel dat hulle,
deur sulke vleis te eet, aan die offermaaltyd van 'n afgod
deelneem. Die sterkes daarenteen, het gesê dat daar nie so83

iets as 'n afgod is nie. Daarom het hulle, sonder inagneming
van die swakkes, vryelik van sulke vleis geëet.
En nou kom Paulus en hy sê aan die sterkes: „Op julle
wat sterk is, rus die verpligting om die swakheid te dra van
die wat nie sterk is nie." Julie is wel sterk en julle kan wel
daardie vleis eet en julle is vry om dit te doen; maar as julle
dit doen, dan moet julle bedink dat julle ander mense kan
ruineer. Julie moet onthou: ons is vir mekaar verantwoordelik en ons moet 'n gemeente inrig, maar ook 'n samelewing,
waarin ons die oorsake van sonde en struikeling sover ons
kan verwyder.
Hierdie beginsel het wye implikasies, want dit beteken dat
dit vir 'n Christen duidelik moet wees dat hy verantwoordelik is vir die soort samelewing waarin hy lewe. Hy moet
voortdurend die vraag stel in hoeverre die soort samelewing
waarin hy lewe, aanleiding kan gee vir die swakkeres om
in sonde te val of om in sonde gehou te word. Daarom is dit
dat 'n Christen, as hy van agterbuurt-toestande sou weet, in
watter stad van die wêreld ook-al, waarin daar omstandighede heers waardeur kinders byna met natuurnoodwendigheid ingesuig word in 'n sondige en ellendige bestaan, nie
daarmee genoeë mag neem nie. 'n Christen kan in die aangesig van sulke agterbuurt-toestande in 'n stad waarvoor hy
verantwoordelik is, omdat hy daar woon, nie maar net sê:
„Nou gaan preek ons die evangelie vir daardie mense en
ons verkondig aan hulle om hulle met God te laat versoen
nie." Natuurlik moet hy dit óók doen. Natuurlik moet ons
in die agterbuurtes van die stede inkruip en aan die mense
daar die evangelie gaan verkondig. Dit is die eerste en vernaamste wat ons moet doen. Maar dit is natuurlik nie die
enigste wat ons moet doen nie. Ons moet ook iets doen
aan die agterbuurt-toestande waarin die mense is, anders
word hulle telkens weer ingesuig in presies dieselfde versoekings.
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Dit sal ook nie help om nét barmhartigheid aan die mense
in sulke toestande te bewys nie. Dan gaan gee ons in die
winter vir die mense 'n paar komberse en ons gaan gee 'n
paar koppies sop en dan sê ons: „Nou het ons Christelike
barmhartigheid bewys." Dit is natuurlik goed, dit moet so
wees; maar dit is natuurlik nie genoeg nie. Want as ons die
toestand waarin sulke mense leef, wat feitlik voortdurend
daardie mense in die sonde aftrek, nie verander nie, dan help
dit nie om net die slagoffers te dokter nie.
Wat sal u daarvan dink as hier in Stellenbosch se strate
'n man sou rondjaag met sy motor en hy kyk hoeveel van
ons kinders hy kan raakry en doodry? Gestel hy is heeltemal
van sy verstand af. Stel u voor dat al wat ons ander doen,
net is om dié wat raakgery en doodgery word, op te tel en
te verpleeg of te begrawe. Ons sal tog iets meer moet doen.
As iemand 'n pistool het, sal hy desnoods - wel, as hy nie
die motor se wiele pap geskiet kan kry nie, die man self
moet doodskiet. 'n Mens kan tog nie toelaat dat 'n toestand
wat sonde skep en sonde kweek, eenvoudig voortbestaan
sonder om iets daaraan te doen nie. Ons mag nie net barmhartig wees teenoor dié wat gewond is, terwyl ons niks daaraan doen om die toestand te verwyder wat die verwonding
veroorsaak nie.
En daarom, broers en suster, daarom kan ons wat gesante van God is en belang het by die sendingsaak in hierdie
land, nie berus in baie van die toestande waarin die swartman
en die bruinman in hierdie land lewe nie. Ons mag nie daarmee genoeë neem nie. Ek sal nie sê 'n mens is volledig die
produk van sy omstandighede nie. Ek sal nie sê 'n mens word
heeltemal gemaak deur die toestande waarin hy leef nie.
Maar die toestande waarin hy leef en die omstandighede
waarin hy bestaan, is in 'n groot mate verantwoordelik vir
hoe hy opgroei, vir hoe sy karakter gevorm word, vir hoe sy
opvoeding is, vir watter waardes hy handhaaf. Daarom kan
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die sending net eenvoudig nie verby gaan daaraan dat daar
so baie van hierdie mense is wat in 'n kroniese toestand van
armoede lewe nie.
Die staat doen reeds baie aan hierdie dinge. Ons plaaslike
owerhede doen baie aan hierdie dinge. Ek wens dat meer van
ons wil belangstel om net uit te vind wat die staat daaraan bestee en wat ons plaaslike owerhede alles bestee om byvoorbeeld behuising te verbeter, om allerlei omstandighede te
omskep, om klinieke te voorsien en dergelike meer. Daar
word veel gedoen, en daarvoor moet 'n mens waardering
hê. Maar daar is nog so baie nood, dat ons eenvoudig net
nie ons oë daarvoor kan sluit nie.
En nou is dit natuurlik vir my ontmoontlik om in die
paar minute tot my beskikking vir u iets van daardie nood
te skets. Daarom wil ek vir u sê: As verantwoordelike
Christene behoort ons almal te gaan kennis neem van die
rapporte wat oor hierdie dinge bestaan. Ons hoop dat ons
binnekort 'n uitstekende rapport van die Theron-kommissie
sal kry oor die sosio-ekonomiese posisie van ons Kleurlinggemeenskap, waarin vir ons op 'n wetenskaplike basis geskets sal word wat die werklike toestande in hierdie mense se
maatskaplike, sosiale en ekonomiese lewe is.
Maar al het ons nog nie daardie rapport nie, dan is daar
tog nog baie ander bronne waaruit 'n mens te wete kan kom
wat die situasie is, of te minste iets daarvan te wete kan kom.
Ek dink aan die rapporte wat gcdien het voor die Algemene
Sinode van die Ned. Geref. Kerk verlede jaar of die rapport
wat gedien het voor die Sinode van die Ned. Geref. Kerk in
Afrika wat in Worcester gehou is vanjaar. Daar is boeke
wat u kan lees, bv. prof. Jaap du Rand se boek, Swartman,
Stad en Toekoms, waarin daar iets geskets word van die
situasie van die swart man wat in die stad woon. U moet
daarvan kennis neem. Ons mag nie blind wees vir hierdie
dinge nie. Ons moet daarvan kennis neem, want op ons wat
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sterk is, ms die verpligting om die swakhede te dra van
diegene wat nie sterk is nie.
Die situasie waarin baie van hierdie mense lewe, is dikwels 'n haard van versoekinge. Ek gaan net 'n paar dingetjies noem. Ek hoop nie ons bruin broers en susters wat hier
is, neem my kwalik dat ek die dinge noem nie. Hulle sal begryp dat ek dit uit die liefde van my hart sê. Ek sê dit egter
in alle eerlikheid, en dit is ook goed dat I.u le dit hoor.
Dink byvoorbeeld aan die misdaadsyfer. Die misdaadsyfer in ons swart en bruin woonbuurte is ontstellend hoog.
So is die jeugmisdaadsyfer, - as ek dit reg onthou - 15 keer
hoër onder die kleurlingjeugdiges as onder die blanke jeugdiges. Dr. Meiring ken statistieke uit sy kop. As h> hier is,
kan hy opstaan en my help as ek fouteer, maar hy het in een
van sy voordragte gesê dat die misdaadsyfer in die swart
woonbuurtes van Johannesburg 4 keer hoër is as in Haarlem
in Amerika, wat beskou word as 'n haard van misdaad so erg
as u op die aarde wil hê.
U moet maar Adam Small lees. Lees maar sy gedigte wat
hy skryf oor die plekke waar hulle woon, en oor wat met
hulle dogters gebeur. U moet maar gaan kyk na Kanna hy
ko hys toe om die smart te sien wat daar in die kleurlinggemeenskap is oor die onveiligheid van 'n dogter wat huis
toe kom in die middag. Misdaad is aan die orde van die dag.
Die mense leef in vrees.
Hoekom is daar so baie misdaad? Wel, dit hang saam
met die maatskaplike situasie waarin die mense verkeer. Dit
is dikwels so dat hierdie misdaad saamhang met wat ek nou
maar kan noem: 'n sub-kultuur van armoede. Dit is 'n subkultuur van armoede wat meebring dat mense gedemoraliseer word en dat hulle langsamerhand net nie meer die geWone waardes wat ons aanhang, kan handhaaf nie. Hulle
kan miskien lippediens daaraan bewys, maar in hulle gedrag
kan daardie waardes geen wesenlike rol meer speel nie. Die
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gevolg is byvoorbeeld dat hulle onbetroubaar is in hulle
werk. Waarom? Omdat hulle geen ideale het nie.
Die kern van die saak is egter dat die huwelikslewe en die
gesinslewe dikwels so vcrbrokkeld, so ellendig is dat dit iets
verskrikliks is. In die geval van die swart mense is dit so
moeilik, omdat hulle nooit die huwelik volgens die Westerse
patroon as die verbintenis van één man en één vrou, wat net
met hulle kindertjies saam 'n huisgesin vorm, geken het nie.
Hulle het die groot-familie geken wat onder landelike omstandighede gewoon het. Nou word hulle daaruit gehaal en
hulle kom in 'n moderne stad te lande met totaal ander omstandighede. Dit is in die moderne, geïndustrialiseerde stadslewe dat al die versoekings op die jeug, en dan waarskynlik
nog erger as op die wit jeug, gaan inwerk.
Dikwels is daar nie die beskerming van 'n huisgesin nie.
Vroeg in die more staan die moeder al op, want sy moet
werk toe gaan. Sy moet teen sesaur die bus of die trein haal,
want, soos dr. Meiring dit nou die dag vir ons hi:r gesê het,
haar mevrou hou daarvan dat die b'diendï vroeg aan diens
moet wees. Meestal bly sy die hele dag daar in die stad w^rk
en vanaand haal sy weer 'n trein huis toe. Party van hulle
kom in die aand eers weer teen half-agt of agtuur by die
huis. Hoe kan hulle hul volwaardige rol speel as die moeder
van die gesin?
En die vader, waar is hy? Hy is ook weg, hy moet gaan
werk. Die twee se inkomste saam kan skaars die pot aan die
kook hou vir die kinders. Maar wat gebeur nou met die
kinders gedurende die dag? Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek
het ook nooit hierdie dinge geweet nie, maar toe ek in Johannesburg predikant was, het prof. Carel BoshofT en die
Sendingkommissie van Suid-Transvaal by geleentheid 'n
sending-konferensie gereël. Ds. Jan Hofmeyer het daar vertel van die toestande wat in Soweto heers, waar hy destyds
werksaam was. Dit het my geweldig aangegryp toe hy vertel
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van die gesinslewe van baie van die swartmense, wanneer
die vader en die moeder albei werk, terwyl die kinders feitlik
vir die hele dag aan hulle self en aan die strate met hulle
slegte invloede oorgelaat is. Die opvoeding van die swart
kinders ly onberekenbaar veel skade, omdat daar geen ordelike gesinslewe is nie en die ouerlike gesag dikwels heeltemal
ontbreek.
Elke keer as ons Gesinsondag hou en my dominee preek
oor die gesinslewe - en ek kan u die versekering gee dat
hy dit baie goed kan doen - dan dink ek aan hierdie toestande in die gesinne van ons swart en bruin lidmate. As hy
ons as vaders en moeders vermaan om baie tyd aan ons kinders te bestee, dan vra ek myself af of dit onder die huidige
omstandighede vir die nie-blanke ouers ooit moontlik is om
te doen wat ons op Bybelse gronde van ouers verwag om te
doen.
Ons lag so dikwels oor grappies uit die bruin gemeenskap.
Die Universiteitskoor sing ook 'n grappige liedjie oor die
vrolike drinker wat sê: „As ek vanaand om die hoekie loer,
dan gooi sy my met die koff.emoer." Ons lag daaroor. Maar
het u 'n idee van wat dit moet beteken om in 'n gesin groot
te word wat eintlik nie 'n vader het nie, of wat 'n vader het
wat al die geldjies wat hy in die hande kan kry, Vrydagmiddag uitdrink en dan só vrolik tuiskom? As hy by die
huis kom, kry hy natuurlik koffiemoer in die gesig en hewige
skeltaal. Maar hy is al gcwoond daaraan, hy maak al 'n
grappige liedjie daaroor, want die ellende het al tot 'n
lewenspatroon geword.
En as ons nou oor dit alles dink, dan moet ons tog by al
ons dankbaarheid daaroor dat ons onder beter omstandighede verkeer en 'n beter huislike lewe het en ons lewenswaardes beter kan handhaaf, onsself afvra of dit die geval
is, omdat ons werklik beter mense as die swart en die bruin
mense is.
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Is die feit dat ons jeugmisdaad vyftien keer minder is as
die jeugmisdaad in die kleurlinggemeenskap die gevolg daarvan dat ons beter mense is as hulle? Is dit eerlik voor God,
omdat u en ek beter mense is as hulle? Of is dit daaraan toe
te skryf dat u en ek deur God se genade die voorreg gehad
het om in 'n huis groot te word waar pa en ma altwee was,
waar pa en ma tyd vir ons gehad het, waar ons dikwels pa en
ma hoor bid het, hard hoor bid het? As ons gehuil het, was
ma daar om ons te troos. Hulle het ons die lewenswaardes
geleer, hulle het ons geïnspireer om in die lewe iets te soek
wat die moeite werd is.
Kan jy 'n mens dit kwalik neem as hy dit nie het nie en
dan sleg word? Kan jy 'n mens kwalik neem as hy onbetroubaar is, as hy nooit 'n ma gehad het wat die tyd gehad
het om hom te leer om betroubaar te wees nie? Natuurlik,
ons kan hulle kwalik neem, maar daar sit onteenseglik ook 'n
bepaalde samelewingsprobleem agter hulle tekortkominge.
As ek sou voortgaan, kon ek baie meer van hierdie dinge
opnoem. Waarom sal ek dit doen? Ek dink u verstaan reeds
wat ek aan u wil sê.
Stel u voor hoe dit moet wees as u met 'n groot gesin in 'n
viervertrek-huisie moet woon, terwyl ook nog die ooms, die
tantes, die vriende wat nie ander plek het om te bly nie, daar
by u kom bly. Hulle het nou toevallig nie werk nie, dus hulle
kom ook maar daar eet. Vannag word daar geslaap, deurmekaar geslaap. Is dit dan snaaks dat baie uit die kleurlingj:ug op 'n alte jonge leeftyd ingelei word in die seksuele lewe
en die geheime daarvan? Is dit dan snaaks as sulke mense
later nie meer weet wat dit is om 'n rein verhouding te hê
en om 'n gesonde huwelikslewe en 'n gesonde gesin op te
bou nie? Is dit dan snaaks as ons hoor dat 40% en meer van
alle kindertjies wat in die Kaapse Skiereiland in ons bruingemeenskap gebore word, buite-egtelike kinders is?
Ek sê nie hierdie dinge, omdat ek die kleurlinggemeenskap
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wil slegmaak nie. Ek dink u begryp dit. Maar ek sê hierdie
dinge, omdat ek vanaand by u wil pleit, broers en susters,
vir bewoënhied. Want hier is 'n situasie waaraan iets gedoen
sal moet word. En nou is dit maklik om op te staan en te sê
dat hoër lone betaal moet word of dat die trekarbeidstelsel
afgeskaf moet word. Ons kan dit natuurlik baie maklik doen
om sulke dinge te sê in die kerk en ons moet dit selfs doen,
maar is dit alleen genoeg om die situasie reg te stel? Gestel
ons sou vir 'n man maar net 'n hoër loon gee, sonder om
hom te help om sy persoonlike en gemeenskapslewc op te
bou - het ons hom dan genoegsaam gehelp?
Die kwaal lê dieper as wat ons oppervlakkig dink. Die
trekarbeidstelsel, het ons kerk gesê, is 'n euwel. Maar die
stelsel is vervleg in ons hele ekonomiese struktuur en landsomstandighede. Dit is nie so eenvoudig om maar net te sê
dat ons hiervan moet afstap en dat ons dáár moet verander
nie. Die hele situasie is inmekaar gevleg. Dit vra 'n veel omvattender kyk op die dinge.
Moenie dink dat ek dit sê, omdat ek wil voorgee dat alles
so moeilik is, dat ons niks daaraan kan doen nie. Nee, ons
moet veel meer daaraan doen as om oppervlakkig hier en
daar te kritiseer en uit te skel en te sê die staat moet dit doen
of dat doen. Ons sal as blanke gemeenskap onsself veel en
veel dieper en intensiewer met hierdie saak besig moet hou,
want as Christene sal ons die swakhede moet dra van diegene wat nie sterk is nie.
Ons sal moet help om vir hierdie mense 'n samelewing
op te bou, om hulle op die been te bring, dat hulle vir hulleself respek kan kry, en dat hulle 'n samelewing kan vorm
waarin mense nie meer so bevrees hoef te wees nie. Hulle
moet vir hulleself 'n gemeenskap opbou waarin mense se
kinders kan gaan werk en sonder vrees kan huis toe kom;
Waarin paartjies met mekaar gearmd kan rondloop sonder
dat dit gevaarlik is; waarin mense 'n huwelik kan sluit en
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gelukkig kan wees en waar hulle hul kindertjies kan opvoed
en hulle die regte waardes kan leer.
En die sending het belang daarby dat dit gebeur, want as
dit nie gebeur nie, dan werk ons in 'n situasie waar die erosie
dag na dag voortgaan.
Wat vra ek u dan vanaand in die naam van die Here?
Ek vra van u deernis, deernis vir hierdie mense. Ek vra van
u dat ons as 'n Christelike gemeenskap op mekaar morele
druk moet uitoefen om hierdie probleem te verstaan en daar
voor te bid en daarvoor te werk. Ek vra u om bereid te wees
tot groter offers. Ek vra u om vir elke man wat sê dat die
regering te veel geld in die swartmense insteek, duidelik te
sê: Broeder, jy weet nie wat jy sê nie! Ek vra u om vir elke
man wat klae oor die hoeveelheid belasting wat ons moet
betaal om beter toestande vir die swart en bruin mense te
skep, as Christen te sê: Broeder jy weet nie wat jy sê nie.
Ons kan, as dit van ons gevra word, werklik nog meer offer
vir die geestelike beswil van mense, mense wat swakhede
het, mense wat die prooi word van hulle situasie, mense wat
die prooi word van 'n sub-kultuur van armoede.
En as ons uitgaan en ons doen sendingwerk, dan kan ons
nie net die evangelie verkondig nie. Baie van die mensies is
so dat hoe dronker hulle word, hoe Christeliker hulle praat.
Hulle ken die evangelie dikwels goed, maar hulle is nie in
staat om by daardie evangelie te leef nie. Op ons wat sterk
is rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat
nie sterk is nie. Ons sal hierdie mense moet optel en help
verander. Miskien wil hulle dit nie eers meer van ons hê nie,
maar hulle sal dit tog maar moet aanvaar as ons dit doen in
die gesindheid van die Here Jesus Christus, as ons bereid is
om hierdie probleem aan te pak in alle erns en om daarvoor
te bid en te werk.
Weet u wat is vir my so pragtig? USKOR wat bereid is
om op allerlei maniere onder die kleurlinge te werk, om nie
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net die evangelie aan hulle te verkondig nie, maar dit prakties op allerlei wyse waar te maak deur behulpsaam te wees
met dienste in die bruin gemeenskap. Ek weet ook dat daar
van ons studente is wat bereid is om op 'n Vrydagaand,
wanneer al die ander studente die aand elders gaan geniet,
uit te gaan na plase om vir die arbeiders rolprente te gaan
vertoon. Hoekom? Omdat daardie jong kleurlingwerkers
op die plaas, as daar nie in die aand vir hulle ontspanning
gebied word wat opbouend is nie, baie maklik hulle toevlug
na 'n bottel kan neem om aan hulle 'n bietjie vrolikheid te
gee.
Dit is die tipe ding wat ons sal moet byvoeg by ons verkondiging van die evangelie, nie om die verkondiging van
die evangelie te vervang nie, maar om duidelik te maak dat
ons ook bereid is om die swakhede te dra van die wat nie
sterk is nie.
Ek sluit af deur iets van u te vra. Die eerste is dit waarmee
ek Sondagaand begin het. Ek wil van u vra om te sê: Here,
ek gee myself aan U, want ek is oortuig dat Een vir almal gesterf het, sodat die wat lewe, nie meer vir hulleself moetlewe
nie, maar vir Horn wat vir hulle gesterf het en opgewek is.
Ek wil vir u verder vra om te verstaan wat in die hart van
die kerk lewe. Toe die Afrikaner arm was, het die Ned.
Geref. Kerk hom opgetel. Kakamas is die simbool van die
liefde van Christus wat die kerk geopenbaar het. Die Ned.
Geref. Kerk, broers en susters, het hierdie dinge altyd verstaan. Dit het niks met 'n „social gospel" te make nie, want
die Ned. Geref. Kerk het ook nog altyd die kuns verstaan
°m die verkondiging van die evangelie voorop te stel by
hierdie dinge wat hy doen. Dit is in ooreenstemming met die
gees van die kerk as ons verstaan dat dit nou die tyd is om
mekaar se hande te vat en te sê: In die Naam van onse Here
Jesus Christus gaan ons die swakhede dra van die wat nie
erk is nie, en nie onsself behaag nie. Amen.
st
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Gebed: Here, onse God, gee in ons hart die liefde van
Christus wat ons dring. Here, U het met ons gepraat, miskien anders wat ons verwag het, maar U het met ons gepraat. Hier is ons, Here, help ons om elke dag van ons lewe
die gesindheid van die Here Jesus Christus te openbaar, om
Sy beeld te vertoon. Help ons om ook die krankhede op ons
te neem en die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie.
Amen.
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VII
IN D I E N S VAN D I E V E R S O E N I N G EN

(Radiodiens)

DIE VREDE

Skriflesing: 2 Kor. 5:14-19;
Ef. 2:13-18; 1 Tim. 2:1-4

Teks: Ef. 2:14

Liewe broers en susters, ons tekswoord vanaand is Efesiërs
2:14. „Want Hy - dit is Jesus Christus - is ons vrede, Hy
wat albei één gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het." Dit gaan veral om die woorde: „ Wait Hy is ons
vrede"
Terwille van ons luisteraars meld ek net dat ons hierdie
afgelope week Sendingweek gehou het op Stellenbosch en
dat ons ons in hierdie week hoofsaaklik besig gehou het met
hierdie gedeelte, 2 Korinthiërs 5:11-21. Ons het gelet op die
verskillende aspekte van die sending en veral die eise na vore
fiehaal wat die sendingtaak in ons tyd en in ons land aan die
kerk stel.
Ons het die sending veral verstaan in sy breë omvattende
sin, as die beweging van die liefde van God na die wêreld toe.
Dit is 'n beweging waarin Hy nie alleen Sy Seun gegee het
°m te sterwe en versoening te doen oor die sonde van die
mense nie, maar waarin Hy ook Sy Heilige Gees gegee het
om daardie versoening uit te werk en toe te pas in die lewens
a n mense. Ons het ook gesien hoe God in hierdie beweging
van Sy liefde na die wêreld toe, mense in diens neem. Hy
ed hulle eers deur Sy liefde, Hy vervul hulle met Sy liefde
n Hy stuur hulle uit in Sy liefde. Dan word hulle in die
wêreld draers van die liefde van God. En Hy gee aan hulle
die bediening van die versoening. Dan dra hulle daardie
boodskap van die versoening uit in die hele wireld.
v
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Wat daarby vir ons deurgaans vooropgestaan het, was
dat die saak wat die sending voorop moet stel en wat altyd
vir die sending van die allergrootste belang is, die verkondiging van die versoening tussen God en die mens is die versoening van die individucle mens met God. Die vergiffenis van die sonde, die wedergeboorte deur die Heilige
Gees, die aanvaarding van die versoening wat God in Christus bewerk het, deurdat die vyandskap tussen God en die
mens afgebreek is aan die kruis - ons kan dit noem die vertikale versoening, of die Versoening met 'n hoof.etter - dit
staan vir die sending voorop. Dit is ons boodskap, ons eerste
boodskap in die wêreld. Dit staan ook voorop in hierdie hele
gedeelte in 2 Korinthiërs 5 wat ons hierdie week met mekaar
behandel het. En dit is dan ook die eerste betekenis van
ons tekswoord van vanaand: Hy is ons vrede. Die eerste
sirkel van hierdie teks se betekenis is: Hy is ons vrede met
God.
Maar broers en susters, as ons dit verstaan het - hierdie
eerste sirkel van die betekenis van die versoening tussen
God en die mens - dan mag ons tog nie daarby bly staan nie,
want daar is ook 'n tweede sirkel wat net so belangrik is en
wat die Skrif net so duidelik vir ons beklemtoon. En dit is
wat ons kan noem die versoening met 'n kleinletter, want
dit is die versoening wat ontstaan op horisontale vlak, die
versoening tussen die mense wat deur Jesus Christus met
God versoen is. Daardie mense saam vorm die liggaam van
Christus. Daardie mense saam is ingesluit in die één kerk van
Jesus Christus. Tussen hulle bestaan daar ook versoening.
En as daar nou staan in Efesiërs 2:14, „Hy is ons vrede,"
dan beteken dit nie net dat Hy ons vrede met Gód is nie. Dit
in eerste instansie, ja. Maar dit beteken ook dat Hy ons
vrede met mekaar is, dat Hy tussen ons in staan en dat Hy
dus ook die vrede tussen ons is en die vrede van mense
onderling met mekaar bewerk. Dit kan nie anders nie, dit
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is tog so. Want die versoening wat Christus bewerk tussen
God en ons, maak 'n verskil aan ons. Dit verander ons tog.
Paulus sê in 2 Korinthiërs 5:17 wat ons hierdie week vcrskillende kere gelees het: „As iemand in Christus is, is hy
'n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het
alles nuut geword."
Nou broeders en susters, as 'n mens nuut word, dan word
jy ook nuut wat jou verhouding tot ander mense betref.
Want hierdie ou dinge waarvan ons lees in 2 Korinthiërs
5:17; hierdie ou dinge wat verbygegaan het; hierdie ou dinge
wat saam met Christus aan die kruis afgehandel is; hierdie
ou mens van ons wat saam met die Here Jesus gesterf het dit is tog die ou mens wat oorheers was deur vyandskap,
deur haat, deur liefdeloosheid, deur selfsug.
As ons in die Bybel gaan lees, bv. in Galasiërs 5, wat die
werke van die vlees is, dan sal ons sien dat daardie werke
van die vlees, daardie ou werke wat die onwedergebore mens
doen, die dinge is wat vyandskap tussen mense maak, wat
twis veroorsaak, wat oorloë laat ontstaan. Dit is die dinge
wat verhoudinge versteur en verongeluk.
As ons kyk na 'n teks soos Titus 3:3, dan sien ons daar
dat Paulus beskryf hoe ons vroeër was. Hy sê: „Ons was ook
vroeër onverstandig, ons was op 'n dwaalweg." En dan
staan daar veral hierdie uiters belangrike woorde: „Ons
*as haatlik en ons het mekaar gehaat." Dis die ou dinge
daardie. Haatlik wees en mekaar haat - dis die ou dinge
wat verbygegaan het. As iemand werklik met God versoen
' in Jesus Christus, dan het daardie ou haat van horn 'n
knak gekry, dan is dit in werklikheid afgehandel aan die
kruis en is dit begrawe en ons mag dit nie weer uithaal nie,
ons mag dit nie weer vertroetel nie, ons mag dit nie weer in
ons lewe terugbring nie. Dit is die ou dinge wat verbygegaan
het en daarom is dit dat Paulus, as hy sê: „Hy is ons vrede",
bedoel dat Christus ook die vrede tussen ons is, want Hy
s
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maak van ons nuwe mense - nuwe mense wat mekaar lief het.
In die gedeelte waaruit die teks kom, handel Paulus oor die
Jode en die heidene. Dan sê hy: Vroeer was daar 'n geweldige kloof tussen die Jode en die heidene, want die Jode
was God se afgesonderde volk en hulle het die seremoniële
wette gehad wat hulle onderhou het. Dit het 'n skeiding
gebring tussen hulle en die ander volkere. En dit was ook
volgens God se plan dat daardie skeiding daar moes wees,
want volgens God se heilsplan moes Israel die Messias indra
in die wêreld. Daarom was die wet van insettinge daar om
skeiding te maak tussen Jood en heiden.
Maar wat het toe gebeur? Die Jode het hulleself gaan beskou as beter mense as die heidene. Hulle het die heidene
honde genoem en die heidene van hulle kant af het die Jode
gehaat en hulle verafsku. En nou, sê Paulus, toe God se
plan nou uitgewerk is tot op hierdie punt dat die Messias
gekom het, toe het die Messias versoening kom bewerk versoening tussen God en mens, ja, maar ook sommer versoening tussen mens en mens. En Hy is ons vrede, sê Hy,
want Hy het gekom en die middelmuur van skeiding wat
daar was tussen Jood en heiden afgebreek. Hy het die ou
vyandskap wat daar was aan die kruis doodgemaak. Hy
het hierdie twee, naamlik heiden en Jood, in Sy liggaam aan
die kruis tot één nuwe mens saamgebind.
Wat 'n geweldige beeld is dit! Want dit beteken dat oral
waar die versoening in Christus plaasgevind het en aanvaar
en geglo word; oral waar mense se lewens gereinig word van
die sonde en waar hulle ou mens afgesterwe word; oral waar
mense opstaan in 'n nuwe lewe, dáár kom liefde tot mekaar,
daar kom vrede met mekaar. Daar ontstaan die kerk. En
in die kerk is daar hierdie vrede, hierdie harmonie, hierdie
liefde van die een mens teenoor die ander. Dit is iets aangrypends waaroor die Nuwe Testament die wonderlikste
dinge kan sê.
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As ons byvoorbecld lees wat Paulus skryf in Efesiërs
4:4-6, dan sê hy dat ons één is met mekaar. Almal wat die
Here Jesus Christus liefhet, is één met mekaar, want ons
het één Here, en ons het één geloof, ons het één doop, ons
het één God en Vader van onse Here Jesus Christus wat in
ons almal is. Dit is die één Heilige Gees wat ons almal saambind tot één liggaam, tot die één kerk van Christus. Mense
van die mees verskillende agtergrond; mense wat die mees
verskillende karakter het; mense wat die mees verskillende
tale kan praat; mense wat die mees verskillende kleure kan
hê; mense wat aan die mees verskillende volkere kan behoort - deur die versoening wat daar deur Christus Jesus
gekom het, is hulle nie net elkeen afsonderlik met God versoen nie, maar is hulle wat glo ook met mekaar onderling
saamgebind.
Paulus praat op ten minste twee plekke in die Nuwe
Testament daarvan as hy sê: In Christus is daar nie man en
vrou nie, is daar nie slaaf en vryman nie, is daar nie Jood
en Griek nie, is daar nie Scith en barbaar nie - en so gaan
hy voort om hierdie dinge op te noem. Want, sê hy, Christus is alles en in almal en hulle is almal één in Christus
Jesus. Dit is die eenheid van die kerk. Dit beteken natuurlik
nie dat mans in Christus ophou om mans te wees en vrouens
ophou om vrouens te wees nie. En dit beteken natuurlik nie
dat 'n Griek ophou om 'n Griek te wees, en dat 'n Jood
ophou om 'n Jood te wees nie. Dit is dinge wat lê op die
vlak van die skepping. Dit is dinge wat op die natuurlike
vlak Iê. Dit is dinge wat ons almal met dankbaarheid ontang uit die hand van God - dat ons mag wees soos ons is,
en dat dit aan ons gegee is om so te wees. God het dit so
bedoel en ons mag dit dankbaar uit die hand van God ontn g om te wees wat ons is. Die eenheid van die kerk beteken nie dat hierdie natuurlike verskille opgehef word nie,
maar dat hierdie natuurlike verskille nie meer in die pad mag
v
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staan van die gemeenskap van die heiliges nie. Hierdie natuurlike verskille is nie meer middelmure van skeiding wat
die gemeenskap tussen mense mag ophef, sodat hulle as
Christene mekaar nie kan liefhê, dat hulle nie met mekaar
in harmonie kan lewe, dat hulle nie met mekaar één van
siel en één van sin kan wees en dat hulle nie saam met mekaar in die liggaam van Christus één hoogste lojaliteit kan
hê nie. Wat is daardie één hoogste lojaliteit? Dit is die lojaliteit aan die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dit is die
eenheid van die kerk, dat hierdie mense uit hulle verskillende
agtergronde en met hulle verskillende omstandighede en
hulle verskillende lojaliteite - dat hulle mekaar begin vertrou, dat hulle mekaar begin verstaan, dat hulle mekaar se
laste begin dra, dat hulle na mekaar se belange begin omsien, dat die een die ander hoër ag as homself. Dit is al die
dinge waaroor ons in hierdie afgelope week gepraat het. Dit
is - en u kan gerus weer ons Heidelbergse Kategismus daarop gaan nalees - wat die gemeenskap van die heiliges beteken. Dit beteken dat mense met hulle gesigte na mekaar
toe gaan staan, omdat hulle Jesus lief het en dat hulle die
vrede wat Hy gestig het en wat in Horn gegee is, as 'n realiteit ervaar in die lewe van elke dag.
Die Nuwe Testament maak geweldig baie van hierdie
eenheid van die kerk, want, hoewel hierdie eenhied van die
kerk in Christus gegee is as 'n feit, word dit altyd weer
bedreig. Daar is allerlei omstandighede wat meebring dat
die ou mens tog weer in ons opstaan en dat ons tog maar
weer mekaar haat en dat ons tog maar weer verkeerde dinge
aan mekaar doen en vir mekaar sê. En daarom is dit dat die
Nuwe Testament vol is van 'n oproep om die eenheid in
Christus te bewaar. Ons word vermaan om hierdie versoening kosbaar te ag, om dit veral kosbaar te ag om
mekaar in hierdie nuwe hoedanigheid as Christene te ken.
In hierdie gedeelte wat ons gelees het, 2 Korinthiërs 5,
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skryf Paulus ook 'n aangrypende woord. Hy sê: „En ons
ken van nou af niemand meer na die vlees nie." Daarmee
bedoel hy nie dat ek nie kan sien hoe 'n man lyk en wat hy
in sy natuurlike hoedanigheid is nie. Maar hy bedoel daarmee: ek pen 'n man nie meer vas op wat hy was voor hy Jesus
geken het nie. Ek pen 'n man nie meer vas op wat hy buite
Christus om is nie. Ons ken mekaar nou as nuwe skepsels.
Ek moet nou - soos 1 Korinthiërs 13 van die liefde s ê - e k
moet nou alles glo, alles hoop en alles verdra van 'n mens
wat, as ek hom buitekant Christus om beskou, my miskien
teen die bors sal stuit. Maar ek mag hom nie meer na die
vlees ken, in die sin dat ek na hom kyk soos hy in sy natuurlike, nare, onwedergebore, onverloste menssyn is nie.
Ek moet na hom kyk in die lig van wat Christus deur Sy
versoening reeds van hom gemaak het en van wat Hy
nog van hom gaan maak. En so moet hy na my ook kyk.
Hy moet na my ook nie kyk volgens wat ek na my vlees
en na my verkeerdheid is nie, maar hy moet na my kyk as
iemand van wie hy 'n verwagting koester. Ons moet van
mekaar vra: Wat gaan Jesus nie van hierdie man maak nie?
Ons mag dit dus so sê: Die tweede sirkel van ons gedagtes
is dat versoening binne die ruimte van die kerk, versoening
en vrede tussen Christene onderling die noodsaaklike resultaat is van die verkondiging in die sending. Dit is die resultaat van die evangelie. As dit ontbreek, is daar 'n fout. Dan
het ons die ivingelie nie goed gehoor nie.
Maar daar is 'n derde sirkel. Dat Hy ons vrede is, het nie
net betekenis vir my individuate verhouding tot God nie;
dit het nie net betekenis vir die verhouding van die Christene
binne die ruimte van die kerk met mekaar nie, maar dit het
ook betekenis vir die burgerlike of die politieke vrede. Die
versoening in Christus het dáárvoor ook betekenis. Hoekom? Omdat die kerk 'n suurdeeg in die samelewing is, en
omdat die kerk die sout van die aarde is en die lig van die
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wcreld. En as die kerk kérk is, dan gaan daar van die kerk
in die samelewing 'n sterk morele krag uit.
Natuurlik, dit is nie die hoogste taak van die kerk om
burgerlike vrede te probeer bewerkstellig nie. Die taak van
die kerk lê nie op die vlak van die politiek nie. En as daar in
ons tyd mense is wat alte maklik hierdie dinge met mekaar
verwar en dink dat dit die grootste taak van die kerk is om
politieke vrede te probeer bewerkstellig en om vryheid vir
mense te help bewerk, dan misken hulle altyd weer die eieaard en die eie wese van die kerk.
Die kerk se boodskap raak in eerste instansie die vrede
met God, en daarnaas dan ook die vrede binne-in die ruimte
van die kerk. Maar al is dit nie die hoofdoel van die kerk
om politieke, maatskaplike en burgerlike vrede te bewerk
nie, is dit tog 'n resultaat van die kerk. As die kerk kérk is,
dan gaan die liefde wat in die kerk heers in 'n seker sin 'n
voorbeeld word vir die wêreld. Dan gaan die waardes wat
in die kerk leef ander mense beskaam en inspireer. Dan
gaan daar iets oorspring uit die kerk in die maatskaplike
en in die burgerlike lewe. En dit gaan 'n effek hê, ver buite
die grense van die kring van gelowiges in engere sin, of van
die kerk in engere sin. Dit is nie alleen die geval omdat die
lidmate van die kerk hulle vriendelikheid teenoor alle mense
moet bewys nie, maar ook omdat die kerk 'n roeping het om
die politieke vrede te dien.
Daarom het ek vir u voorgelees uit die eerste brief van
Paulus aan Timótheiis, waar Paulus sê: „Ek vermaan dan
dat gebcde en voorbidding en danksegging gedoen moet
word vir alle mense." Dit beteken vir die hele Afrika, broers
en susters, en vir die hele wêreld. Maar in die besonder moet
daar voorbidding gedoen word vir hulle wat in regeringsposisies is, vir konings en vir dié wat in hoë posisies verkeer.
Hoekom? Omdat in hulle hande soveel gegee is en hulle die
vrede moet dien, terwyl die beslissings wat hulle moet neem
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so belangrik kan wees vir die hele samelewing, vir die hele
kontinent, vir die hele wêreld. Daarom moet ons altyd
bid vir hierdie mense, vir alle mense, maar in die besonder
moet ons bid vir konings en almal wat hooggeplaas is. Die
rede wat Paulus daarvoor aangee, is: „Sodat ons 'n rustige
en stil lewe kan lei." Want dit is goed en aangenaam voor
God dat daar vrede moet wees, dat daar 'n rustige en stil
lewe gelei moet kan word. Waarom? Omdat God wil hê
dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. Met ander woorde: die burgerlike, die maatskaplike vrede, vorm die substraat, dit vorm die basis, dit
vorm die grondslag daarvoor dat die evangelie verkondig
kan word. As daar oorlog in die wêreld uitbreek, as daar
haat tussen mense is, as daar opstande kom, as daar chaos
kom op enige plek in die wêreld, dan stagneer die evangelieverkondiging.
Dit is die derde sirkel. Broers en susters, mag ek dit vanaand aan u sê: U moet nie dink dat dit net ons owerheid is
wat verantwoordelik is vir die vrede nie. Dit is 'n magtige
taak wat die owerheid het. Met sy polisionele en regsmag
moet hy vir die vrede sorg. Hy sal ook, sover hy kan, daarvoor sorg. Maar geen owerheid is in staat om politieke vrede
in 'n land te handhaaf, as die burgers nie die vrede soek en
dit dien deur hulle gebede, maar ook deur hulle dade nie.
Goddank dat daar so baie Christene in Suid-Afrika is, en
dat daar so baie Christene in Afrika is. As al hierdie Christene in Afrika en in Suid-Afrika hulle plig doen en elkeen
van ons ons verantwoordelikheid besef, ook vir die burgerlike vrede, dan kom daar ruimte vir die uitbreiding van die
koninkryk van God.
Mag ek dit vir u sê: elke mens onder ons wat op welke
wyse dan ook die burgerlike orde en vrede benadeel deur
onreg te doen, deur verhoudinge te vertroebel, deur waar
liefde moes gewees het, haat te saai - dat elke so 'n mens
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sabotasie pleeg tccnoor die koninkryk van God en ook teenoor ons burgerlike vrede wat die basis, die subitraat moet
vorm vir die uitbreiding van die koninkryk.
En daarom, broers en susters, sluit ons hierdie Sendingweek af met hierdie appél aan elkeen van u wat hier is, maar
ook aan elkeen wat vanaand inluister en met ons deel - die
appél om die vrede te soek van ons vaderland, om te bid en
te werk vir geregtigheid en vrede, om die gesindheid van
Christus te laat uitstraal in ons wêreld en in ons land. Want
alleen rondom die kruis van ons Here Jesus Christus is daar
vrede. Hy is ons vrede. Mag ons daaruit leef, mag ons daarna handel!
Gebed: Here, onse God, ons dank U vir u genade. Ons
dank U vir u Woord. Ons dank U vir onse Here Jesus
Christus wat aan die kruishout die vyandskap doodgemaak
het. Ons dank U, Here, dat ons dit vanaand mag glo met
ons hele hart, dat haat en vyandskap, twis en tweedrag nie
die laaste woord kan wees in die wêreld nie, nie die laaste
woord kan wees ook in ons kontinent nie, omdat Christus
aan die kruis gesterf het, omdat Hy die ou mens aan die
kruis genael het. Gee ons tog die genade om te leef in die
krag van die nuwe mens. Ons bid vanaand ook, Here, vir
ons owerheid; ons bid vir die kerk; ons bid vir almal wat op
een of ander wyse ingeskakel is by die verantwoordelike
taak om orde en vrede en rus te waarborg, sodat die evangelie sy loop mag hê. Ons bid bowenal, Here, dat U aan ons
'n samelewing sal gee waarin geregtigheid op sodanige wyse sal woon dat daarin blywend: vred; kan heers. WJ U
elkeen van ons daartoe help, om Christus ontwil. - Amen.
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