Pinksteroordenkings 2014
NOODKRETE OM ’N MENSLIKE LEWE.

VOORWOORD
Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis van die NG kerkfamilie stel graag
die reeks vir 2014: "Noodroepe om 'n menslike lewe" beskikbaar, in samewerking
met verskillende rolspelers.
Prof Nico Koopman, dekaan van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van
Stellenbosch het die teks geskryf. Kollegas Andrew Esterhuizen, Tiana Bosman,
Simon Cezula en Nelis van Rensburg het in verskillende stadiums van die reeks se
ontwikkeling bygestaan en saamgewerk. Bybel-Media het die vertaling van die stof
in Engels behartig en dit persklaar gemaak.
Die 2014 reeks word weer soos gewoonlik via die kanale van Bybel-Media, CLF, die
onderskeie sinodes en verskillende sinodale bedieninge versprei.
Die leierskap van die NG Kerkfamilie gaan ons tans voor om saam te fokus op 'n
seisoen van menswaardigheid. Ons dink en soek en bid doelgerig saam om 'n lewe
van ware menslikheid, omdat dít God se goeie wil is vir ons almal. Die 2014
Pinksterreeks wil ons spesifiek help om op hierdie ware menslike lewe te fokus en
om saam by die Heilige Gees te pleit dat dit inderdaad oral onder ons en in die wye
wêreld waar sal word. Die reeks belig 11 aspekte van ons gebede om 'n menslike
lewe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

'n Noodkreet om te behoort
'n Noodkreet om vreemde vaderlikheid, moederlikheid en ouerlikheid
’n Noodkreet om die Naam wat ons waardig maak
’n Noodkreet om die koninkrykslewe
’n Noodkreet om die wil wat van die aarde hemel maak
’n Noodkreet om brood vir elke dag
’n Noodkreet om te leef as vergeefde
’n Noodkreet om te leef as vergewende
’n Noodkreet om bevryding van die bose
’n Noodkreet om mense wie se aandag nie afgelei word nie
’n Noodkreet om ’n angsvrye lewe

Kom ons bid vanjaar sonder ophou saam dat "die Gees van Bo af op ons uitgestort
word"...dat die woestyn 'n vrugteboord sal word, waar reg geskied en reg gedoen
word, sodat ons almal vrede en rus en sekerheid sal geniet, sonder sorge (Jes 32:1518).
Johan Botha, Eddie Orsmond, Donald Gantana, Gideon van der Watt (namens die
VDDG, die nasionaal Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis van die NG
kerkfamilie)
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INLEIDING:
Die Onse Vader is ’n gebed om ’n menslike lewe.
a. ’n Menslike lewe:
Die Amerikaanse Gereformeerde teoloog en etikus, Paul Lehmann, beskryf die hart van die
roeping van Christene as die strewe na die vermensliking van die lewe, the humanization of
life. Ons word geroep om te stry teen die magte wat die lewe verontmenslik, die magte van
geweld en wreedheid, boosheid en vernietiging, ja selfs teen die vernietiging van die
natuurlike omgewing waarín mense leef, waarván mense leef, en waarvóór ons leef.
Die Nederlandse teoloog, AA Van Ruler, meen ons word Christene juis sodat ons waarlik
mens kan wees, sodat ons mens kan wees soos God ons bedoel het om te wees, sodat ons
die soort lewe kan geniet wat God vir mense in die oog het, sodat ons ons roeping en
verantwoordelikheid as mens kan uitleef soos wat God dit bedoel het vir ons.
En die beroemde Karl Barth wat meer as enige ander teoloog die andersheid, verhewenheid
en godheid van God beklemtoon, skryf later in sy loopbaan as teoloog ’n boekie met die
veelseggende titel, The humanity of God. Hy is die God van mense. Hy is die God wat mense
hoog ag. Hy is die God wat mens word in Jesus Christus. Hy is die God wat die lewe menslik
maak.
Reeds heelwat vroeër lê Johannes Calvyn ’n sterk band tussen die eer van God en die soort
lewe waarvoor God mense geskape het. Waar God geëer word, word sy mense se
waardigheid en integriteit – of soos Jesaja 43 dit uitdruk, mense se kosbaarheid en
hooggeagtheid - erken, bevestig en bevorder. Hierdie onbreekbare band tussen die eer van
God en die welwese van sy mense is een van die kernkenmerke van die Gereformeerde
verstaan van die geloof in die drie-enige God. In Calvyn se gemeente in Genève wat uit
vlugtelinge bestaan het, en wat swaarkry geken het, is hierdie kernwaarheid van die
evangelie nuut ontdek. Gereformeerde gelowiges sou deur die eeue heen hierdie waarheid
onthou.
Die Belydenis van Belhar 1986 sou juis op vars en helder wyse hierdie waarheid verwoord en
bely dat die eer van God en ’n lewe van menslikheid vir almal hand aan hand gaan. Die God
aan wie die eer en heerlikheid en majesteit tot in ewigheid toekom, is die God wat sy mense
laat leef in ’n lewe van menslikheid, ’n lewe van sigbare eenheid in nabyheid, ’n lewe van
helende en regmakende versoening, en ’n lewe van ontfermende en versoenende
geregtigheid.
Gereformeerdes se beklemtoning van die noue band tussen die eer van God en ’n menslike
lewe rus in die getuienis van die Ou en Nuwe Testament. Reeds by die geboorte van ons
Here Jesus Christus beklemtoon die engelelied van Lukas 2 hierdie verband: eer aan God in
die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense van sy welbehae. God se eer en die
vrede en welwees, heelheid en vreugde van sy mense, is by die geboorte van die Heiland
onlosmaaklik aan mekaar verbind. Hierdie lied verwoord die goddelike logika van die Ou
Testament en van die Nuwe Testament. Regdeur die Ou Testament en regdeur die Nuwe
Testament word die logika ge-eggo dat God slegs daar geëer word waar sy mense onderweg
is na ’n menslike lewe, ’n lewe van menswaardigheid, vryheid en geregtigheid. En waar ’n
menslike lewe gestalte kry, daar blom dier en natuur en plant ook.
b. Vir die menslike lewe word gebid:

3

Vir hierdie lewe van menslikheid moet gebid word. Gebed is een van die belangrikste
Christelike praktyke. ’n Praktyk is ’n gekoördineerde en koherente, gemeenskaplike en
kollektiewe aksie waaraan mense oor tyd heen deelneem, ter wille van die goeie om
gewoon daaraan deel te neem, en ter wille van die goeie wat die praktyk voortbring.
Christene neem oor eeue heen deel aan die praktyk van gebed.
Reeds in die vroeë Middeleeue het die monnik, Prosper van Aquitaine, gewys op die noue
band tussen Christene se gebede, geloof en lewenswyse. Hy het die bekende lex orandi (reël
van die gebed), lex credendi (reël van die geloof) en lex vivendi (reël van die lewe) – formule
opgestel. In die sterwensjare van apartheid het die plaaslike teoloog, prof Bethel Müller, die
idee van lex convivendi (reël van die lewe saam met mekaar) tot hierdie formule bygevoeg.
Hierdie heilsame logika behels dat gebed, geloof, lewe, en lewe tesame, mekaar voed.
Wat ons bid, weerspieël wat ons glo. Ons geloofsoortuiginge bepaal egter ook ons gebede.
Ons gebede weerspieël hoe ons leef. Ons gebede bepaal ons etiek, ons visie van die soort
samelewing wat ons wil hê, ons waardes, ons karakters, ons deugde, ons keuses, ons gedrag.
Ons sien wat ons bid. Ons hang dit aan wat ons bid. Ons wórd wat ons bid. Ons ís wat ons
bid. Ons lééf wat ons bid. Ons visie, ons waardes en karakter, ons deugde en gedrag bepaal,
aan die ander kant, ook weer die inhoud van ons gebede.
Ons gebede bepaal ook hoe ons sáám leef met mekaar, desondanks ons geskiedenis van
verdeeldheid en vyandskap, te midde van ons weliswaar ryke maar tog wel komplekse en
uitdagende verskeidenheid op die gebiede van onder meer taal, kultuur, etnisiteit, sosioekonomiese posisie, gender en seksuele oriëntasie. En hierdie lewe tesame van God se
mense beïnvloed ons gebedslewe. Die lewe met mekaar verryk ons gebede.
Christene neem deel aan die praktyk van gebed omdat ons glo dat die Heilige Gees ook ons
gebede betrek by die Gees se vernuwing en vermensliking van individue en instellings,
gemeentes en gemeenskappe, lewens en samelewings.
3. Gebede om ’n menslike lewe is noodkrete:
Die gebed om ’n menslike lewe is ’n saak van dringendheid. Die gebede om ’n menslike lewe
is in der waarheid noodkrete wat die Heilige Gees in ons harte bewerk. Die eerste bidders
van hierdie gebed het geleef in onmenslike omstandighede, in politieke verdrukking en
sosio-ekonomiese uitbuiting en swaarkry. Die noodkrete van hierdie modelgebed ontstaan
waar ons raaksien dat die boustene van ’n menslike lewe ontbreek in die lewens van talle
mense.
1. Talle mense is eensaam en ervaar nie die “behoort” nie, die “belonging”, die ubuntu, die
gemeenskap, die “onse” van die Onse Vader.
2. Talle mense leef sonder sogenaamde basiese vertroue, geborgenheid en versorgdheid, en
het ’n gevoel van vaderloosheid, moederloosheid, ouerloosheid. Sommige mense ervaar dat
die “vaders” in hul lewens nie hemels is nie, maar dat hulle meermale die lewe hel maak.
3. Talle mense ervaar nie dat die volmaakte en anderse Naam van God hulle waardig maak,
en dat hierdie Naam onvoorwaardelik bý hulle, mét hulle en vír hulle is nie.
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4. Talle mense ervaar nie die koninkrykslewe van geregtigheid, vrede en vreugde nie.
5. Talle mense ervaar nie die sorg van God se voorsienende wil en die kompas en bevryding
van sy morele wil wat van die aarde hemel maak nie.
6. Talle mense is uitgesluit van die mees basiese lewensmiddele.
7. Talle mense ken nie die vreugdevolle lewe van vergeefdes nie.
8. Talle mense ken nie die vreugdevolle lewe van vergewendes nie.
9. Talle mense ervaar nie die bevryding van die bose in al sy vorme nie.
10. Talle mense ervaar dat daar nie aan hulle aandag geskenk word nie, omdat versoekings
medemense se opmerksaamheid en die omgee vir hulle in hul nood teenwerk.
11. Talle mense ken nie die sekerheid en geborgenheid dat die koninkryk en die krag en die
heerlikheid vir altyd en verseker aan ons hemelse Vader behoort nie, meer as wat ons in ons
harte daarvoor kan voel en wens en bid.
c. Wie die Onse Vader op die lippe neem, doen dit met dringendheid. Die bedes van die
Onse Vader-gebed is noodkrete tot die lewende God om ’n menslike lewe. Dit is pleidooie
om ’n lewe van geregtigheid vir almal, ook vir dier, natuur en plant. Dit is smekinge tot die
lewende God om ’n lewe van vryheid vir almal. Dit is appèlle tot die Gees van God, die Gees
van Pinkster, om vir almal die lewe van menslikheid, wat in Christus sy diepste werklikheid
vind, te vervul, te vergestalt, te verwesenlik.
Ons gebede is proteste in ’n dubbele sin. Protes beteken letterlik om te getuig vir ’n saak,
pro testari. Ons getuig vír dit wat ons deur ons gebede sien, vír God se ontfermende Naam,
vír God se ryk van geregtigheid, vrede en vreugde, vír God se wil wat die hemelse lewe bring,
vír brood vir almal, vír vergifnis vir almal, vír verlossing vir almal, vír ’n lewe van menslikheid
vir almal. Deur ons gebede protesteer, getuig ons vír dit wat ons sien. En volgens Augustinus
omvat hierdie “sien” al ons sintuie. “We do not say ‘Hear how it glows’, ‘Smell how bright it
is’, ‘Taste how it shines’, or ‘Feel how it glitters’, because these are all things which we say
that we see”.
Waar ons protesteer en getuig vír ’n saak, protesteer en getuig ons ook téén dit wat daardie
mooi saak teenstaan. Ons protesteer dus téén die verontmensliking van die lewe, téén
onreg en verdrukking. Karl Barth sê waar hande in Die Onse Vader-gebed saamgevou word,
begin die opstand teen die wanorde van hierdie wêreld. Vir die Amerikaanse teoloog,
Stanley Hauerwas, is gebede van protes derhalwe die belangrikste burgerlike
verantwoordelikheid van ’n Christen: “(P)rayer is the way we let God loose in the world.
Although prayer is a common activity, it is therefore also a dangerous one, for God’s
presence is not easily controlled. God is a wild presence calling us to ways of life we had not
imagined possible”.

Hierdie noodkrete word geuiter in gemeenskap met die Heilige Gees, die Gees van
Pinkster.
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1.

'n Noodkreet om te behoort – Teks: 2 Korintiërs 13: 1-13

Die Onse Vader-gebed begin met die woordjie “onse”. Dis betekenisvol dat dit die
meervoudsvorm gebruik. Trouens, die meervoudsvorm word regdeur die gebed gebruik. Dit
wys van meet af daarop dat om 'n Christen te wees, beteken dat jy aan die Vader behoort,
én dat jy aan die Vader se ander kinders behoort.
Die menslike lewe is 'n lewe van alleenwees én saamwees:
Die “onse” beteken nie dat daar nie plek is vir die individu nie. Die bekende Duitse teoloog
wat aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog deur die Nazi’s vermoor is, Dietrich
Bonhoeffer, het dit helder verwoord. In sy boekie Life together sê hy: “Beware of the person
who cannot be alone. Beware of the person who cannot be together.” Bonhoeffer beskryf
daarmee die Christelike lewe as 'n lewe waar ons alleen, as enkelinge, met God verkeer, en
waar ons ook tesame, met medemense, vir God aanbid. Ons individualiteit is ingebed in ons
gemeenskap met ander mense. Ons individualiteit verryk ook ons saamwees.
Emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu het dieselfde punt gemaak ten opsigte van die
verhouding tussen kerklike denominasies. Hy het gesê: “Ek is 'n goeie interkerklike mens,
want ek is 'n goeie Anglikaan.” Vanuit die spesifieke, enkele kerk, verryk hy die groter
ekumeniese, interkerklike familie. En hierdie interkerklike familie verryk weer vir hom as
Anglikaan.
Die “onse” van die Onse Vader-gebed maak ruimte vir die individu se persoonlike omgang
met die Vader, maar dis nie 'n omgang met die Vader wat geskied in afsondering van die
Vader se ander kinders nie. Die intieme, persoonlike omgang van elke individuele mens met
die Vader is nie 'n private omgang wat die ander uitsluit en op eiebelang en selfsug ingestel
is nie. Elke individuele omgang met die Vader het die Vader se ander kinders en skepsele in
die oog. Wie tot die Heilige nader, nader ook tot die heiliges. Wie God Vader noem, word
deel van 'n gesin. Ja, die alleentye met die Vader het deurgaans sy ander kinders ook in die
oog. Die toetssteen vir die inklusiewe en insluitende aard van die alleentye met die Vader is
juis of ons ook saam met die Vader se ander kinders kan aanbid.
In 'n wêreld waar sovele mense eensaam is en uitgesluit voel, en inderdaad ook op sovele
maniere uitgesluit word, hou die woordjie “onse” soveel troos in. In 'n wêreld waarin talle
die angs van verwerping ervaar, is die uitnodigende en inklusiewe aard van hierdie gebed 'n
stuk bevrydende evangelie.
Alleenwees én saamwees in die gemeenskap van die Gees:
Die gemeenskap waarna die woordjie “onse” verwys, word helder beskryf deur die apostel
Paulus in 2 Korintiërs 13 : 13. Paulus beskryf die gemeenskap van God se kinders as die
gemeenskap van die Heilige Gees. In hierdie gedeelte is die trinitariese seënformule wat wyd
gebruik word in die kerk, opgeteken. Ons word geseën met die genade van ons Here Jesus
Christus, met die liefde van God onse Vader en met die gemeenskap van die Heilige Gees.
Die gemeenskap van die Heilige Gees is 'n besondere seën. Dit dui op die intieme band
tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Die Gees is die band van liefde en eenheid binne die
triniteit, tussen Vader, Seun en Heilige Gees.

6
Die gemeenskap van die Heilige Gees dui ook op die intieme verhouding tussen die drieenige God en alle mense. Dit dui verder op die eenheid tussen mense onder mekaar. Voorts
dui dit op die eenheid tussen mense en die res van die skepping, tussen mens, dier en
natuur en plant. En laastens kan ons sê die gemeenskap van die Heilige Gees dui selfs ook op
die verhouding van mense met onsself. In hierdie verband dink ek aan die man wat die
dokter besoek het. Die dokter beveel toe aan dat die man net een uur per week met homself
deurbring, waarop hy reageer met die woorde: Dokter, ek kan nie aan slegter geselskap dink
nie.
Ons kan dus sê dat die gemeenskap wat die “onse” in gedagte het, 'n gemeenskap van die
Gees is, 'n trinitariese gemeenskap binne God, 'n trinitariese gemeenskap tussen God en sy
mense, ’n interkerklike gemeenskap, 'n gemeenskap tussen mense onder mekaar, 'n
kosmiese gemeenskap tussen God, mens en natuur, en 'n eksistensiële gemeenskap tussen
mense en hulself.
Die gemeenskap van die Gees is 'n gemeenskap van genade:
Paulus beskryf hierdie gemeenskap as 'n ruimte waar ons die genade van Jesus Christus
ervaar, en as 'n gemeenskap waar ons die liefde van die Vader ervaar. In hierdie
gemeenskap ervaar ons dus dat ons aanvaar word ten spyte van ons sonde en skuld. Die
gemeenskap van die Gees is 'n ruimte van genade en vergifnis, van onvoorwaardelike
aanvaarding en omarming.
Die gemeenskap van die Gees is 'n gemeenskap van liefde:
Wie die “onse” op hul lippe neem, ervaar dat hulle deel is van 'n gemeenskap van liefde. In
groot dogmatiekwerke oor eeue heen is die geloofsleer beskryf in terme van die liefde wat
God aan ons betoon. God se liefde word ervaar in die feit dat Hy ons skep en verkies, dat Hy
ons versorg en vir ons voorsien, dat Hy ons vergeef en ons versoen met Hom en met
mekaar, dat Hy ons wonde verbind, dat Hy ons verlos, dat Hy ons menslike strukture en
sisteme vernuwe en dat Hy ons vergesel en lei na 'n nuwe toekoms van vrede en vreugde, 'n
toekoms waar Paulus se bede in 2 Korintiërs 13 : 9 ,en sy opdrag in vers 11, om ons
vervolmaking, volkome in vervulling gaan.
In hierdie gemeenskap word die onderlinge liefde van God se mense, volgens 2 Korintiërs 13
: 11 – 12, op verskeie wyses ervaar: Mense wat die “onse” op hul lippe neem, reis sáám op
die weg na volmaaktheid in Christus. Ons stel ons oop vir vermaning, tug, bemoediging,
kritiek en sorg. Ons streef sáám na eensgesindheid, na eenheid in nabyheid. Ons soek sáám
na vrede. Ons is sáám vredemakers. Ons leef sáám uit die liefde en vrede van God.
'n Wêreldgemeenskap vir 'n menslike lewe van geregtigheid:
Enkele jare gelede het die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke en die Gereformeerde
Ekumeniese Raad in Grand Rapids in die VSA verenig. Die naam van die nuwe wêreldliggaam
van Gereformeerde kerke is die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke.
Gereformeerdes van regoor die wêreld het besluit om onsself 'n gemeenskap te noem. Die
Wêreldgemeenskap het in sy visiestelling spesifiek aangedui dat ons 'n gemeenskap wil wees
waar gelowiges hulle verbind aan die bevordering van die welwese van mense, spesifiek tot
die beoefening van geregtigheid teenoor mens, dier, natuur en plant. In die plaaslike en
internasionale interkerklike en ekumeniese lewe kry die gedagte van koinonia, van
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gemeenskap, van saam in verbonde tree vir 'n lewe van geregtigheid teenoor mense en die
res van die skepping, hernude aandag.
'n Gemeenskap van inklusiwiteit:
In samelewings regoor die wêreld is mense honger vir die vervulling van hierdie “onse”.
Terme wat gebruik word is sosiale kohesie en sosiale samehorigheid, sosiale kapitaal en
sosiale vertroue, sosiale solidariteit en sosiale saamvoel met mekaar, ubuntu (een mens is 'n
mens deur 'n ander mens) en medemenslikheid. In die internasionale kerklike wêreld, en in
die breër burgerlike samelewings van lande regoor die wêreld honger mense dus na hierdie
“onse”, na hierdie gemeenskap.
Die kontinent van Afrika word deur sommige sosiale denkers as die sogenaamde vierde
wêreld beskryf. Hulle redeneer dat geen ander kontinent so sterk uitgesluit word van die
welvaart van die moderne globale ekonomieë soos Afrika nie. Vir die inwoners van 'n
kontinent wat as die mees uitgesluite kontinent beskou word op sosio-ekonomiese terrein,
is die gebed wat die visie van die inklusiewe “onse” beliggaam, 'n kosbare gebed.
Die bekende Amerikaanse teoloog, Paul Tillich, het drie stelle angste waarmee mense leef,
geïdentifiseer. Een van daardie drie stelle is die angs vir skuld en verwerping. Mense is
angstig en bang dat ons verwerp sal word, dat ons uitgesluit sal word, omdat ons meen ons
is nie goed genoeg nie. Ons leef nie moreel goed genoeg nie, ons dien die Here nie goed
genoeg nie, ons presteer nie goed genoeg nie, ons lyk nie mooi genoeg nie, ons besit nie
genoeg nie. Die lys van ons vermeende ongenoegsaamhede, die lys van redes waarom ons
verwerping en uitsluiting verdien, is oneindig. Vir mense wat met hierdie angs leef, is die
noodroep van die “onse” 'n stuk troos, 'n stuk geloofsbelydenis, 'n stuk protes téén
uitsluiting en 'n protes vír insluiting en aanvaarding.
Hierdie “onse” is bevrydende nuus vir mense wat uitsluiting en diskriminasie ervaar op
grond van faktore soos nasionaliteit, etnisiteit, gender, seksuele oriëntasie, ouderdom,
gestremdheid, gesondheid, en godsdienstige denominasie.
Mense wat hierdie gebed bid, sien 'n nuwe soort gemeenskap, 'n gemeenskap van
inklusiwiteit, 'n gemeenskap waar mense ervaar dat hulle onvoorwaardelik behoort.
Mense wat hierdie gebed bid, wy hulle lewe toe aan getuienis en diens wat hierdie
inklusiewe gemeenskap verwesenlik. Mense wat hierdie gebed bid, weet God is besig om
hierdie nuwe inklusiewe gemeenskap te skep. Hulle sien hoe God aan die werk is in die
wêreld, en hulle neem deel aan daardie werk wat inklusiewe gemeenskappe bevorder.
In 'n konteks waar só baie mense uitgesluit word, en waar só baie mense met die angs vir
uitsluiting en verwerping leef, styg ons noodroepe na Gods troon dat alle mense deelneem
aan hierdie inklusiewe “onse”, aan hierdie gemeenskap van die Heilige Gees, aan hierdie
gemeenskap van genade, vergifnis en onvoorwaardelike aanvaarding; aan hierdie
gemeenskap van uitverkiesende liefde, skeppende liefde, sorgende liefde, voorsienende
liefde, vergewende, liefde, genesende liefde, vernuwende liefde; aan hierdie gemeenskap
waar jy ervaar daar is medemense wat omgee en wat jy so kan vertrou dat hulle jou mag
vermaan en teregwys, medemense saam met wie jy eenheid in nabyheid ervaar,
medemense saam met wie jy vrede soek, medemense saam met wie jy God se liefde en
vrede geniet, medemense wat jy waaragtig as vriende ervaar.
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'n Menslike lewe word bevorder waar mense ervaar hulle is deel van hierdie “onse”. Waar
mense uitgesluit word van hierdie gemeenskap van die Heilige Gees, kry 'n menslike lewe
soos God dit vir ons bedoel, nie gestalte nie.

Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
Vir die verwesenliking van 'n menslike lewe van behoort en
inklusiwiteit, aanvaarding en vriendskap.
Vir die verlossing vanuit eensaamheid en uitsluiting, verwerping en
diskriminasie.
Vir die verwesenliking van inklusiewe gemeenskappe in die huwelik
en huisgesin, kerk en wêreld.
Vir groter “behoort” en inklusiwiteit in gemeentes, denominasies, in
die sogenaamde NGK-familie, en in die interkerklike wêreld, op
plaaslike en internasionale vlakke.
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2. Noodkreet om vreemde vaderlikheid, moederlikheid en ouerlikheid – Teks: Psalm 103 :
1 tot 22
Die Here wat ons saam aanbid, die Here aan wie die “onse”, die inklusiewe gemeenskap, ons
gebede rig, is die Vader wat in die hemel is.
'n Vader soos die hemelse Vader van wie die Bybel getuig:
Sommige denkers pleit dat ons wegdoen met terme soos Vader omdat dit oor eeue heen so
baie misbruik is om euwels teologies te regverdig. Die gedagte van God as Vader roep te
veel misverstand en weerstand op. Dit roep die idee op van patriargie, van die sogenaamde
meerderwaardigheid van mans en die minderwaardigheid en ondergeskiktheid van vroue.
Dit roep gedagtes op van God as 'n vader wat straf en wat selfs “sadisties” is. Die vadersimbool roep die gedagte op van 'n vader wat onbetroubaar is en sy gesin in die steek laat.
Dit laat sien ons ’n vader wat vrou en kind mishandel.
Dit is dus vir talle mense moeilik om God “Vader” te noem. Net so is daar mense wat om
verskeie redes dit moeilik vind om God “Moeder” te noem. Ek onthou hoe ’n lidmaat my na
afloop van ’n moedersdagpreek laat verstaan het hoe moeilik moedersdagpreke vir hom is,
omdat sy moeder hom van kindsbeen af so baie seergemaak en in die steek gelaat het.
Ek lewer wel ’n pleidooi dat ons God steeds Vader noem. Ons kan dit egter net doen as ons
bereid is om nuut te ontdek wat die Bybelse skrywers onder die vaderskap van God verstaan
het. Jesus self leer ons dat God nie sommer enige vader is nie. Hy is onse Vader wat in die
hemel is. Hierdie verwysing na die hemel wys na God se volmaaktheid in liefde,
volmaaktheid in trou, volmaaktheid in almag. Dit verwys na sy soewereiniteit en
uitnemendheid, sy onuitspreeklike heerlikheid, majesteit, prag, glinstering, skittering. Die
Matteus-evangelie gebruik beelde van die hemel meer as enige ander boek van die Nuwe
Testament. God se vaderskap word dus met die hemel verbind.
’n Andersoortige Vader:
Die verwysing na die Vader wat in die hemel woon, beklemtoon veral ook hierdie Vader se
andersheid en uniekheid. Hy is van die hemel. Hy is anders as die aardse vaders, moeders en
ouers wat ons ken. Sy vaderskap is in daardie sin ’n vreemde vaderskap. Sy moederskap is ’n
vreemde moederskap. Sy ouerskap is ’n vreemde ouerskap. Dit word van elders gedefinieer,
vanuit die hemel.
’n Barmhartige Vader:
Psalm 103 bied een van die helderste omskrywings van hierdie andersheid, hierdie
vreemdheid van die hemelse Vader. Vers 13 van Psalm 103 beskryf Hom pertinent as ’n
ontfermende Vader. Psalm 103 gebruik minstens ses terme om hierdie Vader te beskryf.
Vers 8 noem Hom die Vader van barmhartigheid en genade, lankmoedigheid en
goedertierenheid. Vers 6 noem Hom die Vader van geregtigheid en reg.
Soveel mense honger en dors na vaderlikheid, moederlikheid en ouerlikheid wat gestalte kry
in barmhartigheid. Barmhartigheid verwys na God se ontferming oor ons, sy bewoënheid
oor sy mense en skepping. Hosea 11 : 8 beskryf God se barmhartigheid op aangrypende
wyse. Sy hart, sy binneste is omgekeer in Hom. Sy binneste kom in beroering oor sy kinders.
Sy medelye is opgewek. Een kommentator meen selfs God ontwikkel, met respek gesê,
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maagsenuwees as dit oor sy kinders se welwese gaan. God voel erg jammer vir ons. God
toon simpatie met ons. Hy voel saam met ons. Hy toon empatie met ons. Hy toon medelye
met ons. Hy dink Hom in ons situasie in. Hoe menslik maak so ’n God nie die lewe vir ons nie.
In Jesus Christus, God wat mens geword het, sien ons sy barmhartigheid en ontferming, sy
bewoënheid en omgee, sy simpatie en empatie, op die heel duidelikste.
’n Genadige Vader:
Mense honger ook na daardie vaderlikheid, moederlikheid en ouerlikheid wat in genade tot
uitdrukking kom. Psalm 103 beskryf God se genade in terme van die vergifnis wat Hy skenk.
Hy laat sy toorn nie teen ons ontvlam nie. Hy hou nie boek van die kwaad nie. Hy vergewe
en Hy vergeet. Dat Hy vergeet van ons sonde en skuld beteken dat Hy dit nie meer teen ons
hou nie. Wanneer Hy met ons in verhouding tree, tel ons oortredinge nie meer nie, maak dit
nie meer saak nie. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder Hy ons
oortredinge van ons af.
Vir die Ou-Testamentiese mens was die aarde plat. Oos en wes kon dus nie bymekaar kom
nie. Wanneer nagmaal gewoonlik by die reghoekige tafels bedien word, is dit vir my altyd so
troosryk om daaraan te dink dat die brood en wyn op die tafel my aan die een kant van die
tafel laat staan, en dat my oortredings aan die ander kant staan, en dat daardie oortredinge
nooit weer met my in verband gebring sal word nie. Daarvoor is die bloed en die gebreekte
liggaam van Christus te sterk.
O, hoe menslik word die lewe nie, as ons as vergeefdes deur die lewe gaan, as
begenadigdes, as vrygespreektes!
’n Lankmoedige Vader:
Ons honger ook na die vaderlikheid, moederlikheid en ouerlikheid wat as lankmoedigheid
ervaar word. Onse Vader se lankmoedigheid en geduld beteken dat Hy op ons wag. Hy wag
op ons om die vergifnis wat Hy skenk te aanvaar, om die nuwe lewe waartoe Hy ons roep as
geskenk te aanvaar. Ons beklemtoon baie ons gewag op God, selfs ons hoop op God. God se
vaderlikheid behels dat Hy op ons wag, op ons berou, ons bekering, ons nuwe denke, nuwe
gedrag, nuwe karakters, op ons aanvaarding in geloof van sy geskenk in Jesus Christus. Meer
nog, God se geduld beteken dat Hy op ons hoop. In die laaste deel van die Aäronitiese seën
van Numeri 6 : 26 (OV) staan daar dat God sy aangesig oor ons verhef. Dit beteken Hy kyk na
ons met verwagting en hoop. Hy kyk soos ’n rugby-afrigter met intense meelewing,
betrokkenheid en aanmoediging.
O hoe menslik word die lewe nie, as ons in die wete kan leef dat Iemand iets van ons
verwag, dat Iemand sy hoop op ons vestig, dat Iemand in ons belê, dat Iemand ons nie
afskryf nie, maar die goeie van ons verwag!
’n Vader van goedertierenheid:
Ons honger na daardie vaderlikheid, moederlikheid, ouerlikheid wat gestalte kry in
goedertierenheid. Goedertierenheid verwys na God se verbondsliefde vir ons. God se liefde
vir ons is die liefde van die verbond. Ja, God koester aangename emosies jeëns ons. Sefanja
3 : 17 beskryf immers hoe stil-tevrede God oor ons kan voel. Maar God het ons lief selfs al
doen ons dinge wat sy emosies negatief kan beïnvloed. Sy liefde vir ons is nie afhanklik van
hoe goed ons presteer en hoe goed ons Hom laat voel nie. Selfs as ons verkeerd doen, het
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God ons steeds lief. Trouens, juis ook in ons sonde-nood is Hy op ’n besondere wyse ons
God. Sy liefde vir ons het ’n verbondskarakter. Deur sy verbond met ons het Hy vir ons
gekies en het Hy bevestig dat Hy ons God sal wees en dat ons sy volk sal wees. Ook wanneer
ek God teleurstel, ook wanneer ek myself teleurstel, en my geliefdes en die kerk en die
samelewing, kan ek steeds weet daar is ’n God wat my liefhet met ’n liefde wat nie
wisselvallig is nie, ’n liefde wat nie afhanklik is van my prestasie nie, ’n liefde wat my omvou
en vernuwe.
Om so aanvaar te word, om so getrou bemin te word, om so onvoorwaardelik omarm te
word, kan mos nie anders as om mense ’n lewe van menslikheid te laat ervaar nie. Wie
hierdie Vader aanroep, roep ’n Vader aan wat onvoorwaardelik liefhet en aanvaar en
omarm. En wie sulke vaderliefde ervaar, kan nie anders nie as om deur daardie liefde
getransformeer te word tot ’n mens wat self ook liefhet met onvoorwaardelike liefde,
verbondsliefde, troue liefde, liefde wat hou.
’n Vader van reg en geregtigheid:
Mense honger ook na daardie vaderlikheid, moederlikheid en ouerlikheid wat reg en
geregtigheid beliggaam en bewerk. Psalm 103:6 en ander dele van die Ou Testament gebruik
twee woorde vir geregtigheid. Die Nuwe Testament gebruik weliswaar net een word vir
geregtigheid, maar daardie een woord met die Griekse dike-stam dra die betekenis van albei
Hebreeuse woorde. Die woordjie reg, oftewel mishpat, dui op die geregtigheid van die
howe, juridiese, forensiese geregtigheid. In vandag se taal sou ons kon redeneer dat hierdie
geregtigheid ook menseregte insluit.
Geregtigheid, oftwel tsedakah, verwys na opofferende geregtigheid. Laasgenoemde verwys
ten diepste na die werk van God om mense regverdig te maak. Op grond van die soendood
van Christus, op grond van die offer van Christus word ons nie veroordeel nie, maar word
ons regverdig verklaar. Christus se geregtigheid word vir ons toegereken. Deur Christus se
offer wat regverdiging bewerk, word ons vergeef en bevry, en word ons omvorm tot mense
wat geregtigheid beoefen.
Hoe wonderlik is dit nie dat ons hemelse Vader geregtigheid beliggaam en bewerk,
ontfermende geregtigheid, herstellende geregtigheid, versoenende geregtigheid,
omarmende geregtigheid, helende geregtigheid, transformerende geregtigheid,
vernuwende geregtigheid. Hierdie geregtigheid is almal se deel, veral hulle wat ly vanweë
onreg in verskillende vorme.
Eienskappe vir vaders, moeders, vir ouers:
Die eienskappe van die Vader is genade en barmhartigheid, lankmoedigheid en
goedertierenheid, reg en geregtigheid. Hierdie eienskappe help ons om die vooroordele
teen die idee van God se vaderskap te laat vaar. ’n Vader wat só lyk, maak die lewe menslik.
’n Moeder wat só lyk, maak die lewe menslik. ’n Ouer wat só lyk, maak die lewe menslik. Die
Vader van Jesus Christus, onse Vader, is anders. Hy beliggaam hierdie, vir ons vreemde en
onlogiese, eienskappe. En hierdie eienskappe is bedoel om die eienskappe te wees van
vaders en moeders, van alle ouers. En meer as biologiese ouers word bedoel. Hulle in die
gemeente wat nie biologiese ouers is nie, is wel ook almal doopouers. Deur hul deelname
aan die doop ontvang hulle die dopeling as hul kinders.
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Hierdie eienskappe laat nie ruimte vir diskriminasie teen vroue of enige ander groepering
nie. Hierdie eienskappe laat ons manlikheid en vroulikheid, en vaderskap en moederskap,
ouerskap, nuut bedink.
Daar is weliswaar fisiologiese en dalk selfs psigologiese verskille tussen mans en vroue, maar
daar is nie die rigiede grense en skeidinge tussen manlike eienskappe en vroulike eienskappe
soos patriargale samelewings ons mos graag wil laat glo nie. Alle vroue is byvoorbeeld nie
emosioneel, en alle mans klinies en apaties nie. Alle vroue is ook nie irrasioneel en alle mans
kwansuis rasionele besluitnemers nie.
Jesus het al die rigiede grense deurbreek toe Hy sy volksgenote vertel het dat Hy hulle wil
bymekaar maak soos ’n hen haar kuikens onder haar vlerke neem (vgl Matteus 23: 37 en
Lukas 13: 34). Hy praat oor Homself in terme van sogenaamde vroulike en moederlike
eienskappe om juis hierdie skerp verdeling in manlike en vroulike eienskappe te deurbreek.
Die Ou Testament praat ook van God in sogenaamde moederlike terme (Jesaja 49: 15 en 16;
Hosea 11: 3 en 4).
Hunker ons nie daarna dat moeders net soos vaders bogenoemde eienskappe van God
weerspieël nie? As ons God dus as Vader aanspreek, word dit binne die raamwerk van
hierdie eienskappe van God gedoen. Ons sou Vader gewoon ook kon vervang met Moeder
of Ouer. Die belangrike saak is die eienskappe van God wat hier genoem is, en die betekenis
daarvan vir vaderlikheid, moederlikheid en ouerlikheid.
Die woordjie vir Vader in die Onse Vader-gebed dui op die intieme woord wat kindertjies
gebruik om hul vaders aan te spreek. Woorde soos Pappa, Pa, Pappie, "Deddie". Dit dui op
intimiteit. Dit dui op kinderlike vertroue. In samelewings wat vaderloos geword het,
moederloos, ouerloos, en in samelewings waar oud en jonk daarna honger om mekaar te
vertrou, om die lewe te vertrou, word noodkrete gerig aan ’n Vader, ’n Pappa, wat
betroubaar is in sy genade en barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid, reg en
geregtigheid. Só ’n Vader maak die lewe menslik vir almal.

Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
Vir mense wat wees en ouerloos is.
Vir ons samelewing waar kinders nie in ’n kultuur en omgewing van sorg en vertroue
grootword nie, en dikwels hul toevlug tot verkeerde bronne van vaderlikheid, moederlikheid
en ouerlikheid neem.
Vir gemeentes waar mense vaders en moeders en ouers ontmoet wat genade en
barmhartigheid beliggaam, en lankmoedigheid en goedertierenheid, en reg en geregtigheid.
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’n Noodkreet om die Naam wat ons waardig maak - Teks: Jesaja 43 : 1 – 7

Jesaja 43:7 dui aan dat die eer van God op die spel is in wat gebeur met die mense aan wie
sy Naam verbind is. Hierdie vers dui ook aan wat die status is van mense aan wie God sy
Naam verbind.
’n Naam wat ons verseker ons sal nooit alleen wees nie:
God se Naam word op die duidelikste toegelig in Eksodus 3 : 14. As Moses vra hoe hy God se
Naam moet bekendmaak, se God: Sê vir hulle "Ek is" het jou gestuur. Jahwe het jou gestuur.
Die Here het jou gestuur. Die Een wat is, die Een wat sal wees, die Een wat met jou sal wees
soos Hy met jou sal wees. Die Een wat verseker ís, die Een wat verseker sal wees. Die Een
wat verseker by jou sal wees, mét jou sal wees, vír jou sal wees. En die verdrukte godsvolk in
Egipte ervaar dat hierdie Naam God se wese weerspieël, want die draer van hierdie Naam is
inderdaad bý hulle, mét hulle en vír hulle. Hy hoor hulle gekerm en gekreun. Hy sien hulle
leed en stryd. Sy hart kom in beroering oor hulle. Hy voel jammer vir hulle. En Hy gryp in ter
wille van hulle. Hy breek hulle kettings. Hy red hulle. Hy bevry hulle. Hy laat trek hulle uit
slawerny en verdrukking. Hy maak vir hulle ’n pad deur die see. Hy voorsien water en manna
en kwartels in die woestyn. Hy bring hulle in ’n nuwe land van lewenskwaliteit en oorvloed.
’n Vreemde Naam wat vir ons onvervreembare menswaardigheid gee:
Waar God hierdie Naam aan ons verbind, ontvang ons ’n vreemde waardigheid, ontvang ons
menswaardigheid. Die Duitse teoloog, Helmut Thielicke, noem ons menswaardigheid ’n
vreemde menswaardigheid. Ons ontvang dit van die hemelse Vader wat sy Naam aan ons
verbind. En hy redeneer dat niemand hierdie waardigheid van ons kan wegneem nie. “Our
dignity is inalienable because it is alien.” Mense se waardigheid is onvervreembaar want dit
het ’n wonderbare, vreemde oorsprong in die hart van die hemelse Vader!
Die Een met die hoogste Naam ken ons persoonlik:
Jesaja 43 beskryf die verskillende boustene van hierdie waardigheid. Ons ervaar eerstens dat
God ons by die Naam ken. Die hemelse Vader, die Almagtige, die Here van die groot heelal
ken ons elkeen by die naam. Ons wil so graag hê bekende persone moet ons ken. Dit gee ’n
sin van waardigheid en belangrikheid aan ons. Die evangelie verkondig veel meer. Die
evangelie verkondig dat die Een in die magtigste, heerlikste posisie in die heelal, ons by die
naam ken. Ons is nie net vir Hom ’n nommer nie. Hy ken ons heel persoonlik. Dat God ons by
die naam ken, beteken God gee erkenning aan ons. "Where there is recognition there is
dignity!" Dink maar net aan die vreugde as mense agterkom jy onthou ook hul name. Dink
maar aan die vreugde as mense agterkom jy probeer selfs om hul moedertaal te praat, al is
dit op stotterende wyse, al is dit net om hulle te groet in hul moedertaal. Die God wat sy
Naam aan ons verbind, gee erkenning aan ons. Hy ken ons intiem persoonlik. Deur hierdie
erkenning bevestig Hy ons waardigheid.
Wie gedoop is in sy Naam, behoort aan Hom:
In sy genade verbind God sy Naam aan ons name. Deur die geloof en die doop word hierdie
band verbeeld, bevestig, verseël en gevier. As God sy Naam oor jou uitspreek, beteken dit jy
is God se eiendom. In die Ou Testamentiese tyd het die koning wat ’n stad verower, sy naam
oor daardie stad uitgespreek. Daarmee het hy gesê die stad is nou sy eiendom. Wat ’n salige
wete van waardigheid is nie daarin opgeneem dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan
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ons hemelse Vader. Die Heidelbergse Kategismus in Sondag 1, Vraag en antwoord 1, noem
dit ons enigste troos in lewe en in sterwe. Ons behoort nie aan onsself nie, maar aan Jesus
Christus ons Verlosser. Dit is dus gepas dat ons die woordjie kerk gebruik om die
gemeenskap van gelowiges te beskryf. Kerk kom van die Griekse kuriake, hulle wat aan die
Here behoort. Wie aan die Here behoort, het waardigheid, vreemde waardigheid,
waardigheid wat van ons hemelse Eienaar kom.
’n Naam wat in voorspoed en teëspoed bý ons, mét ons en vír ons is:
Dat God sy Naam aan ons verbind, bevestig ons waardigheid op ’n derde manier. Ons kan
met die wete leef dat al tref teenspoed ons, is ons nooit alleen nie. Al moet ons stormwaters
in die lewe trotseer, kan ons weet in die storms van ons persoonlike en gesamentlike lewens
is ons nie aan onsself uitgelewer nie. Hy is bý ons in die boot. Hy is mét ons. Hy is vír ons.
Uiteindelik maak Hy die storms stil, Die waters sal ons nie oorweldig nie. Die lewenstorms
sal ons nie vernietig nie.
En wanneer ons die dreigende en vernietigende en dodende vuuroonde van die lewe moet
trotseer, soos die drie vriende van Daniel, Sadrag, Mesag en Abednégo, ervaar ons daar is ’n
vierde Wese saam met ons in die daardie vuuroonde (v.25). Die dreigende vlamme sal ons
nie vernietig nie. Jesaja 43 sê die vlam sal ons nie skroei nie. Daniel 3 : 27 sê daar was nie
eens die reuk van vuur aan sy drie vriende nie. Hulle aan wie God se Naam verbind is, ervaar
steeds die storms en die vuuroonde van hierdie lewe. Maar hulle ervaar ook dat die Vader
met hulle is. Hy voorsien. Hy sorg. Hy genees. Hy red.
’n Naam wat opoffer ter wille van ons:
Vir hulle aan wie Hy sy Naam verbind het, is God bereid om offers te bring. God het ons lief
met opofferende liefde. Nuwe Testamentiese gelowiges weet die grootste offer wat God
bring ter wille van sy naamdraers is sy eniggebore Seun, sy unieke Seun, Jesus Christus. God
gee wat die kosbaarste is, sy Seun, ter wille van ons. En juis omdat die Kosbaarste prysgegee
word ter wille van ons, word ons genoem: kosbaar. En juis omdat die hooggeagste Een vir
ons prysgegee is, word ons hooggeag. Psalm 23 : 5 beskryf hoe God se kosbare en
hooggeagte mense se hoofde met olie gesalf word, hoe hulle as eregaste behandel word,
kosbaar, hooggeag!
Ons gelese gedeelte bring ook die waardigheid van mense in verband met die werklikheid
dat God Self ons geskape en gevorm het. Ons geskapenheid na Gods beeld en gelykenis is
een van die sterkste motiverings vir mense se waardigheid. Ook in tradisies buite die
Christelike tradisie word die gedagte van mense as geskape na Gods beeld aangehang.
Jeremia 1 : 5 beklemtoon dieselfde waarheid. Nog vóór ons ouers ons verwek het, het God
ons al ontwerp, was ons al in God se denke, was ons al deel van sy beplanning en
toekomsplanne. Die digter van Psalm 139 : 13 en 15 besing ons vorming in die moederskoot.
Ons was kunstig geweef in die dieptes van die aarde. En die digter van Psalm 8 : 6 ken aan
hierdie skepsele van God die status toe van wesens wat weinig minder as goddelik is, en wat
met eer en heerlikheid gekroon is.
’n Volmaakte, anderse en unieke Naam:
In die Onse Vader-gebed bid ons dat die Vader se Naam geheilig word. Wanneer die
woordjie “heilig” met betrekking tot mense gebruik word, verwys dit na die feit dat ons
afgesonder is vir God, dat ons God se eiendom is. En wie God se eiendom is, leef anders as
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die wêreld waarvan hulle deel is. In soverre mense betrokke is, dui heilig nie op
sondeloosheid en volmaaktheid soos talle verkeerdelik dink nie. Wanneer die term “heilig”
egter ten opsigte van God gebruik word, dui dit op God se volkomenheid en volmaaktheid,
op sy onfeilbaarheid en heerlikheid. “Heilig” dui ook op God se andersheid en uniekheid.
“Heilig” dui daarop dat ons Hom as ons God eien. Soos Hy sê ons is syne, sê ons ook Hy is
onse Vader.
Waar die heiligheid en andersheid en volmaaktheid van hierdie Naam gesien en geëer word,
verdwyn onmenslikheid en kom die menslike lewe:
“Laat U Naam geheilig word” pleit dus dat dit sal blyk dat God se Naam volmaak en volkome
is, dat sy Naam anders is, dat sy Naam die Naam is wat ons eien, dat sy Naam die Naam is
waardeur ons redding verkry. “Laat U Naam geheilig word” is ’n noodroep tot God dat alle
mense sal ervaar hulle is waardig en ’n menslike lewe is hul deel; dat alle mense sal ervaar
hulle is nooit alleen en aan hulself oorgelewer nie, maar hul Here is verseker bý hulle, mét
hulle, vír hulle; dat alle mense sal ervaar hulle word by die naam geken en gereken deur die
Here van die groot heelal; dat alle mense, in watter krisis ook al, sal ervaar hulle is in die
Vader se bewarende, voorsienende, versorgende, helende en reddende hande; dat alle
mense die Vader se opofferende liefde sal ervaar wat hulle die status gee van kosbaar en
hooggeag; dat almal sal ervaar ons is deur God ontwerp en beplan en geskape, en ons is deel
van sy mooi toekomsplanne.
Hierdie gebed is op ’n besondere wyse ’n gebed vir gedooptes, vir mense aan wie die Vader
sy Naam verbind het. Wie bid “Laat U Naam geheilig word”, pleit by die Vader dat gedooptes
’n menslike lewe ervaar; dat gedooptes nie reis van doopvont tot tronksel; van doopvont tot
bendekring; van doopvont tot drank-en dwelm- en seksmisbruik; van doopvont tot
werkloosheid en armoede en ’n sinnelose bestaan; van doopvont tot misbruik en geweld,
bloedvergieting en moord; van doopvont tot ontoereikende skole, ontoeganklike
gesondheidsdienste, gebrekkige behuising en onveilige woonbuurte; van doopvont tot graf
vanweë die kruisvuur van bendes of vanweë hongersnood nie.
En wie só pleit, doen wat hulle bid. Hulle protesteer téén onmenslike reise en bestemmings
vanaf die doopvont. En hulle protesteer en getuig en werk vír ’n menslike reis en ’n menslike
bestemming vanaf die doopvont.

Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
Vir ’n menslike lewe vir elke kind en jongmens en grootmens, vir elke gedoopte en
ingeseënde.
Vir verlossing van ons kinders en jongmense uit die kettings van bendes, geweld, misbruik,
sekswerk, armoede.
Vir skole, gesondheidsdienste, woonbuurte, owerhede, media, sakelui, lewensmiddele wat
groot en klein ’n menslike lewe laat ervaar.
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4. ’n Noodkreet om die koninkrykslewe - Teks Romeine 14:17; Jesaja 32 : 15 – 20, asook
verse 1 – 8.
“Laat U koninkryk kom.” Hierdie gebed is ook ’n noodkreet tot die hemelse Vader, ’n
noodkreet om die koms van God se ryk. Die koninkryk is sowel ’n plek as ’n kwaliteit van
lewe. Sommige eksegete verkies om eerder van die koningskap van God te praat. Hulle pleit
dan dat die koningskap van God, die regering van God, die heerskappy van God, the reign of
God, op elke duimbreedte van die heelal gestalte kry. Toegespits kan ons formuleer dat ons
in hierdie gebed met dringendheid pleit dat die koninkrykslewe op elke plek en in elke
lewensfeer gestalte kry.
Die koninkrykslewe is ’n menslike lewe van geregtigheid, vrede en vreugde:
Die koninkrykslewe is een van die beste illustrasies van ’n menslike lewe. In Romeine 14 : 17
beskryf Paulus die drie sentrale kenmerke van die koninkrykslewe. Die koninksrykslewe is ’n
lewe van geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Die koninkrykslewe is ’n lewe
van vrede; vrede wat rus in geregtigheid, en vrede wat gestalte kry in vreugde.
Jesaja 32 bied ’n helder uiteensetting van ’n lewe van vrede wat rus in geregtigheid en wat
gestalte kry in vreugde.
Die koninkrykslewe is ’n lewe van vrede:
’n Heimweë-wekkende prentjie van vrede word geskets. Die woestyn word ’n vrugteboord
wat huidige vrugteboorde soos ongetemde woude laat lyk (v.15). Waar vrede is, is rus en
veiligheid tot in ewigheid (v.17). Daar is veilige wonings en plekke van ongestoorde rus
(v.18). Selfs landerye floreer en diere ervaar vryheid (v.20).
Die prentjie van vrede in die koninkrykslewe wys ook hoe koninkryksmense lyk.
Koninkryksmense is vir mekaar ’n toevlug teen die wind, en ’n skuiling teen die stortreën.
Hulle is vir mekaar soos waterstrome in ’n dor streek, soos die skaduwee van ’n swaar rots in
’n land wat versmag (v.2). ’n Lewe van vrede beteken daar is mense wat vir mekaar
geborgenheid bied. Daar is mense in wie se hande jy veilig is. Daar is mense wat help dat jou
lewensdors geles word. Daar is mense wat koelte bied as dinge vir jou te warm word.
Koninkryksmense, vrede-mense, is opmerksaam en beoefen die deug waarsonder
samelewings nie kan oorleef nie, naamlik die deug van aandagskenk en opmerksaamheid.
Hulle is nie sienende blind en horende doof nie (v.3). Hulle besinninge en woorde is
verstandig (v.4). Hulle leef met die deug van onderskeidingsvermoë en sien dwaasheid as
dwaasheid, skelmheid as skelmheid (v.5), selfsug as selfsug en uitbuiting as uitbuiting (v.6),
onreg as onreg, en leuen as leuen (v.7), edelheid as edelheid (v.5 en v.8).
Die koninkrykslewe is ’n lewe van geregtigheid:
Die vrede wat hier besing word, rus in geregtigheid. Sonder geregtigheid is daar nie vrede
nie. Vers 17 van Jesaja spel dit juis duidelik uit. Die werking, die vrug, die uitkoms van
geregtigheid is vrede. Psalm 85: 11 sê geregtigheid en vrede omhels mekaar. In woestyn en
vrugteboord leef albei vorme van geregtigheid. Enersyds geregtigheid as reg, as juridiese
geregtigheid, as geregtigheid van die howe, as geregtigheid van menseregte-akkoorde, sou
ons vandag sê. Maar daar leef ook geregtigheid as opofferende geregtigheid, as geregtigheid
wat mense regverdig maak en van sonde bevry, as regverdigmaking wat tot sosiale
geregtigheid lei (v.16).
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Hierdie geregtigheid waaruit vrede voortkom, is nie net ’n mooi morele visie en waarde nie.
Dit is ook ’n deug wat deur mense beliggaam word. Vers 2 van Jesaja 32 verkondig dat die
leiers in elke sfeer van die samelewing sowel opofferende as juridiese geregtigheid
beliggaam en beoefen.
Die koninkrykslewe is ’n lewe van vreugde:
Jesaja beskryf in verskillende gedeeltes die vreugde wat spruit uit die visie en waardes, die
deugde en praktyke van vrede-skeppende geregtigheid. Ootmoediges, mense wat
bewustelik in diepe afhanklikheid van en erkentlikheid teenoor die Here leef, sal vreugde op
vreugde smaak. Behoeftiges sal juig in die Heilige van Israel (29: 19). God se mense sal juig
en hulle sal bly wees, want God het Jerusalem geskape om te juig. God het ons geskape om
bly te wees, om vreugde te ervaar. God deel trouens self in hierdie vreugde. Hy sal juig oor
Jerusalem en bly wees oor sy volk (65: 18, 19).
Christus beliggaam die vrede wat rus in geregtigheid en wat gestalte kry in vreugde:
Die vrede van die koninkrykslewe rus in geregtigheid en word vergestalt in vreugde. Waar
hierdie vrede woon, daar ervaar ons ’n ware menslike lewe, die lewe waarvoor God mense
geskape het.
In Efesiërs 2 getuig die apostel Paulus dat Christus hierdie vrede verkondig (v.17), dat
Christus hierdie vrede bewerk het aan die kruis op Golgota (v.15 ), meer nog, dat Christus
self hierdie vrede is (v.14)!
Die Gees bring die koninkrykslewe tot vervulling:
Romeine 14 : 17 en Jesaja 32 : 15 verkondig dat die Heilige Geees hierdie vrede aktualiseer
en daaraan gestalte gee, dat die Gees hierdie vrede vir elke mens, en vir dier en natuur en
plant deelagtig laat word en konkreet laat ervaar, dat die Gees hierdie vrede vir almal en
alles, in almal en alles gestalte laat kry, dat die Gees hierdie vrede vir elke mens en die ganse
lewenswerklikheid in vervulling laat gaan.
Ons bid vir die koninkrykslewe:
Vir die koms van die koninkrykslewe bid ons, pleit ons, appèlleer ons, protesteer ons in albei
betekenisse van die woord “protes”, naamlik om te getuig vír ’n goeie saak, en om te
protesteer téén ’n slegte saak.
Ons werk mee met die Gees en medegelowiges vir die koninkrykslewe:
Vir die koms van die koninkrykslewe werk ons mee met die Heilige Gees, in die wete dat ons
sondig en feilbaar is. Ons stel ons egter juis onder die koningskap van ons Here. Ons meld
aan vir diens as vergeefde sondaars, en ons waag dit om met die Gees mee te werk aan die
vergestalting van God se ryk in ootmoed en in dankbaarheid vir die grote genade, vergifnis
en voorreg om in God se diens te mag staan. Ons verrig ons take in die wete dat die Here
ons kleine, beskeie bydraes gebruik in die koms van die koninkrykslewe.
Dit herinner ons aan die woorde van ’n Ou Sionsgesang:
“Kleine druppels water, kleine korrels sand.
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Vorm die oseane, bou die vasteland.”
Hierdie gesigsblik laat ons nie voel ons klein bydraes is tog nikswerd nie. Ons besoek dus die
gevangenes; ons bid vir die siekes; ons skryf ’n protesbrief aan die koerant oor geweld in ons
woonbuurte; ons getuig in die gemeente of in die media, die sosiale media ingesluit, oor die
hoopgewende vriendskappe wat ons by mense sien oor kleur- en sosio-ekonomiese grense
heen; ons raak betrokke by pogings om mense se nood te verlig al lyk ons beste pogings so
onbeduidend in die lig van die grote omvang van leed; onder leiding van gepaste kundiges
bespreek ons die beste ekonomiese opsies en beleide vir ons land en kontinent en vir die
wêreld, en ons doen dit met die wete dat God juis ook die denke van mense gebruik in diens
van die koms van die koninkrykslewe.
Ons hoop vir die koms van die koninkrykslewe:
Benewens gebed en werk vir die koms van die koninkrykslewe, hoop ons ook vir die koms
van hierdie besondere menslike lewe van geregtigheid, vrede en vreugde. Ons dien die koms
van die koninkykslewe waar ons néé sê vir hooploosheid en wanhoop, waar ons néé sê vir
valse hoop, en waar ons já sê vir Christelike hoop. Ek onderskei graag drie vorme van
Christelike hoop.
Christelike hoop is realistiese hoop:
Christelike hoop is eerstens realistiese hoop. Dit is hoop wat rus in die grootste werklikheid,
naamlik die werklikheid van die kruis en opstanding van Jesus Christus. Meer nog, Christelike
hoop steun op die teenwoordigheid van die gekruisigde en opgestane Here in ons midde!
Ons hoop is nie wensdenkery nie. Dit is nie dagdromery nie. Dit is nie skyn nie. Dit is nie ’n
illusie nie. Dit is nie ’n slaap- of susmiddel nie. Dit is werklik. Dit rus in God se beloftes wat in
vervulling gaan in Jesus Christus. Dit rus in die teenwoordigheid van ons Here.
Christelike hoop is veerkragtige hoop:
Christelike hoop wat die koninkrykslewe verwag, is tweedens veerkragtige hoop, in Engels
"resilient hope". Soms trek die slegte omstandighede ons tot die uiterste toe, tot by die punt
waar dit voel of ons gaan breek. Maar wonder bo wonder, genade bo genade, breek ons nie.
Ons gaan aan. Sosiale wetenskaplikes is soms verstom om te sien hoe mense dikwels in die
mees haglike omstandighede oorleef, en opstaan en voortgaan en oorwin. Hulle is verstom
oor mense se veerkragtigheid, mense se "resilience". In verbondenheid aan Jesus Christus
ontwikkel ons veerkragtige hoop wat ons laat aanhou en volhard en oorwin.
Christelike hoop is hoop in aksie:
Christelike hoop is derdens responsiewe hoop, hoop wat optree, hoop wat handel, hoop wat
verantwoordelikheid aanvaar. Christelike hoop is hoop in aksie. Dis nie hoop wat
wêreldmyding in die hand werk nie. Dis ’n hoop wat die nuwe sien, wat die menslike lewe
sien van geregtigheid en vrede en vreugde, en wat in afhanklikheid van die Gees, en in die
ruimte van die gemeenskap van die Gees, daardie werklikheid van die nuwe lewe soek en
najaag.
“Laat U koninkryk kom” is ’n noodroep tot die Here om die koninkrykslewe gestalte te laat
kry. Dit is ’n noodroep om die menslike lewe van geregtigheid, vrede en vreugde. Dit is ’n
aanvaarding van Jesus se uitnodiging om onder leiding van die Gees te bid vir hierdie lewe,
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en om onder leiding van die Gees te getuig en te werk vir hierdie lewe. Dit is die beoefening
van realistiese hoop, veerkragtige hoop, hoop in aksie.

Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
Vir die vergestalting van die koninkrykslewe van geregtigheid, vrede en vreugde vir almal.
Vir die vergestalting van geregtigheid te midde van soveel gesigte van onreg in ons
gemeentes en gemeenskappe, op ons vasteland en wêreldwyd.
Vir die vergestalting van vrede waar daar soveel vyandskap en geweld heers in huwelik en
gesin en familiekring, in gemeenskappe en lande, en op haas elke lewensterrein.
Vir ’n lewe van vreugde vir almal en alles, ’n lewe van lof en lied, ligtheid en lig, waar daar
geen leed en lyding, sukkel en stukkendheid, seerkry en swaarkry sonde en siekte meer is
nie.
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5. ’n Noodkreet om die wil wat van die aarde hemel maak – Teks: Jeremia 29: 4 - 14
Die derde bede van die Onse Vader pleit vir die wil wat van die aarde hemel maak. Waar die
Vader se wil geskied, breek die hemelse lewe deur, die vreemde lewe, die anderste lewe.
Matteus beklemtoon deurgaans, meer as enige ander boek in die Nuwe Testament, die
hemel en die hemelse lewe. Hy bring aardse en hemelse lewe deurgaans in verband met
mekaar (vgl. 16:19b en 19c; 18:18b en 18c; 28: 18b).
Die Nederlandse teoloog, Harry Kuitert, wys op die onderskeid tussen die wil van God se
voorsienigheid en die morele wil van God. Hierdie twee sake kan nie geskei word nie, maar
die onderskeid waarop Kuitert wys, kan dalk ons besinning oor die wil van God verhelder. In
hierdie bede bid ons dat hierdie tweërlei wil van God in vervulling sal gaan.
Die Vader het mooi planne met ons:
Die wil van God se voorsienigheid wys op die Vader se sorg en voorsiening. Die Matteusevangelie skets God se wil deurgaans as die Vader se wil. Dit is dus nooit ’n onbekende,
verborge, dreigende wil nie. Dit is ’n heilsame wil, die wil van die liefdevolle Vader. En as
Jesus in Getsémané bid dat die Vader se wil moet geskied, het Hy hierdie heilswil waarvoor
Hy binnekort sal sterf, in gedagte (Matteus 26: 39).
Jeremia 29 : 11 demonstreer dat God se voorsienigheid impliseer dat Hy vir sy mense ’n
hoopvolle, mooi toekoms bewerk, dat Hy mooi planne het vir sy mense, nie planne van
vernietiging nie, maar planne wat ons welwese, ons vrede, ons shalom, ’n menslike lewe vir
almal, in die oog het.
Hierdie nuus van God se mooi planne is die blye tyding vir mense wat juis twyfel oor God se
planne met hulle, mense wat ervaar dat God nie mooi planne met hulle het nie, mense wat
seerkry en swaarkry ken, mense in lyding en leed, mense vasgevang in sonde-nood, mense
wat siekte en dood ken, mense wat gevoelens van godverlatenheid ervaar. Te midde van die
godsvolk se ballingskap in Babilon, te midde van hul verdrukking en swaarkry, kry die volk
die versekering: daar is ’n toekoms van hoop. Vrede, herstel, heling, vreugde, geregtigheid is
op pad vir hulle.
Hulle kry ook die opdrag om die vrede van die stad, van die land waar hulle ballinge is, die
vrede van die politiek, die vrede van die ekonomie, die vrede van elke sfeer van die
samelewing, te soek, daarvoor te bid, daarvoor te werk. Die volk bid om vrede, en hulle werk
vir vrede, in die salige wete dat God sy beloftes sal waar maak, dat sy mooi planne vir hulle
in vervulling sal gaan.
Die Vader laat ons nie alleen in ons seerky nie :
Deur die eeue heen word intens gedebatteer oor die wil van God se voorsienigheid. Talle
mense skryf hul eie en ander se lyding en leed, onreg en verdrukking, seerkry en swaarkry
toe aan God se voorsieninge en sy beskikkende wil. Onlangs het ’n televisie-onderhoud met
’n inwoner van die Kaapse vlakte waar nog ’n kind deur bendekoeëls gedood is, my juis so
sterk getref. Die vrou het gekla en geween oor die talle onskuldige slagoffers van
bendegeweld. En aan die einde van die onderhoud het sy gesê: “Maar ons gaan aan. Dis die
Here se wil dat dit gebeur het”.
Hierdie respons op lyding en onreg wil, lyk dit my, ten diepste sê dat hierdie vroutjie God se
teenwoordigheid in hierdie lyding erken, dat sy weet God staan nie koud hierteenoor nie,
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dat sy weet God het hiermee te make, en selfs dat sy troos vind in God se blote
teenwoordigheid, dat sy hoop vind daarin dat sy en die lydende mense van haar woonbuurt
nie alleen is nie, dat hulle nie God-verlate is nie. Ek dink nie hierdie vrou spreek ’n
noodlotsgeloof uit wat haar maar net moet help om te berus in die lyding, om vrede te maak
met die geweld, en om haar nie te verset teen die soort lewe wat kwansuis oor haar en haar
woonbuurtgenote beskik is nie.
Die Vader se wil bevry ons van ongelowige pasifisme en van arrogante aktivisme:
Wie hierdie gebed bid, moet waak teen die voorstelling van God se wil as ’n noodlotswil wat
ons passief maak en ons verlam, en ons nie laat opstaan teen die bose nie. Hierdie bede
moet dus nie tot ’n pasifisme en fatalisme lei wat onreg en lyding ongestoord laat
voortwoed nie.
Die bede moet, aan die ander kant, ook nie lei tot ’n aktivisme wat voorgee dat ons
alleenkenners van God se wil is, en dat ons deur ons menslike pogings daardie wil in
vervulling sal laat gaan nie. Hierdie gebed vra vir nederige omgang met God en met mekaar.
Dit vra daarom dat ons die miskenning van God se wil, van God se planne met sy mense en
skepping, van God se visie vir die wêreld, van God se droom vir almal en alles, in ons eie
harte raaksien. Dit vra dat ons ontdek en erken hoe ons sukkel om God se mooi planne met
sy mense en skepping te onthou. Dit vra dat ons erken hoe ons sukkel om God se planne
raak te sien, hoe ons sukkel om dit met hart en siel te onderskryf, te ondersteun, daarvan te
getuig, daarvoor diens te betoon.
“Laat U wil geskied” vra dus dat ons waak teen die idee van ’n noodlotswil en pasifisme. Dit
vra dat ons, soos die vroutjie op die Kaapse Vlakte, stil word en weet God is met ons in ons
diepste nood; dat ons, soos sy, krag put uit die Vader se teenwoordigheid; dat ons met
veerkragtige hoop, resilient hope, die pyn in die gesig staar, en aktief op die Here wag, die
Here wat besig is om uitkoms te bewerk.
“Laat U wil geskied” vra dat ons waak teen daardie aktivisme wat vergeet om te luister na
die stem van God en die stemme van ons medegelowiges; dat ons waak teen arrogansie en
die oorskatting van ons beperkte menslike vermoëns; dat ons onthou ons is self sondig en
gebrekkig; en dat ons teen hierdie agtergrond in woord en daad, in protes en aksie, getuig
van God se mooi planne.
Die Vader se wil leer ons hoe om te leef voor God, ons medemens en die res van die skepping:
Hierdie bede vra ook dat God se morele wil in vervulling gaan, God se wil vir hoe ons as
mense moet leef voor sy aangesig, en vir hoe ons moet leef met mekaar. Ook hierin vra ons
vir nederige omgang met Gods Woord, en om nederige saamsoek met medegelowiges na
God se wil vir ons lewens. Ons pleit dat ons en alle mense saam die morele kompas van die
liefdesgebod volg, die kompas van die Tien Gebooie, die kompas van die interpretasies en
verhelderinge van Gods gebod in verskillende dele van die Ou en Nuwe Testament, en in die
ryke teologiese geskiedenis van die kerk.
Soos die wil van God se voorsienigheid en beskikking soek die morele wil van God ook sy
mense en ganse skepping se heil en welwese. Trouens, hierin sien ons juis dat God se wil
een is. Die morele opdragte wat uit sy wil voortvloei, staan juis in diens van die
verwesenliking van die wil van sy voorsienigheid, van sy planne van heil en vrede vir almal en
alles, van sy visie, sy droom van ’n mooi en hoopvolle toekoms vir almal.
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Ons leer God se wil uit die Tien Gebooie:
Die Tien Gebooie weerspieël tegelyk God se visie vir die wêreld, en God se opdragte aan sy
kinders. God se mooi planne vir die wêreld gaan in vervulling waar ons Hom alleen as God
eer; waar ons waak teen verkeerde voorstellings van God; waar ons waak teen die verskeie
misbruike en ontheiligings van sy Naam; waar ons die sabbat vier en dus as bevrydes leef
vanuit Gods sorg; waar ons gesag eer en wetteloosheid en verval opponeer; waar ons
doodsmagte opponeer en die lewe koester en vier; waar ons ’n etos van getrouheid,
vertroue en vertroulikheid bou; waar ons nie steel nie maar deel; waar ons leuens en bedrog
van ons weer en die waarheid liefhet; waar ons ’n kultuur van begeerte, selfsug en
gierigheid deurbreek en die goeie begeer vir al God se mense en skepsele.
Die Christelike deugde weerspieël God se wil:
Die sewe Christelike deugde wat op voetspoor van die Griekse filosoof, Aristoteles, se
deugdeleer deur die kerkvaders Augustinus en Thomas Aquinas ontwikkel is, verwoord ook
God se morele wil. Waar hierdie deugde beliggaam word, word God se planne van ’n
menslike lewe vir almal gedien: die geborgenheid van geloof in ’n konteks van angs en
bedreiging; die vreugde van hoop in ’n konteks van wanhoop, hooploosheid en valse hoop;
die uitnemendheid van die liefde in ’n konteks van middelmatigheid, spesifiek die
uitnemende geregtigheid van die liefde in ’n wêreld vol onreg; die uitnemende matigheid
van die liefde in ’n wêreld van gierigheid en uitspattigheid; die uitnemende moed en krag
van die liefde in ’n konteks van vrees en wankelmoedigheid; die uitnemende wysheid en
goeie oordeel van die liefde in ’n wêreld van dwaasheid en onverstandigheid, wanbegrip en
oorvereenvoudiging.
Ons soek saam na God se wil in konkrete situasies:
Om God se morele wil te onderskei, veral waar konkrete besluite oor spesifieke morele
uitdagings geneem moet word, vra vir morele beraad deur God se kinders. Ons moet saam
besin en saam soek na God se wil wanneer ons keuses moet maak oor sake soos
regstellende aksie; sosio-ekonomiese ongelykhede in ons samelewing; werkloosheid;
armoede; aborsie; die menswaardige en liefdevolle insluiting van ons gay en lesbiese
medegelowiges; hidroliese breking in die Karoo; en die ontplooiing van die weermag as
tydelike noodmaatreël in geweld- en bende-geteisterde woonbuurte. Saam bid ons om die
leiding van die Heilige Gees. Saam ontleed ons die situasie aan die hand van tersaaklike
gegewens; saam beoordeel ons die situasie aan die hand van gedeelde morele opvattinge en
waardes; saam handel ons in diepe afhanklikheid van die Here, en in die wete dat ons beste
pogings nie sonder gebreke is nie.
God se wil is in Christus op sy duidelikste beliggaam. In Christus sien ons God wil, sien ons
God beskik en God voorsien vir al sy mense en skepsele ’n lewe van menslikheid. In Christus
sien ons op die duidelikste dat God mense gebruik om sy wil, sy visie, sy droom in vervulling
te laat gaan - Geesvervulde mense wat sy wil liefhet en sy gebooie gehoorsaam, mense wat
deur Gods genade geloof, hoop en liefde beliggaam.
Waar God se wil geskied, daar word die aarde hemel, daar ervaar ons die menslike lewe.
Waar ons wil geskied, daar word die aarde hel, daar ervaar die aarde ’n lewe van stryd en
pyn, ’n lewe wat mense van hul menswees ontneem, ’n onmenslike lewe.
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Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
Vir die verwesenliking en vervulling van God se mooi planne vir sy mense en skepsele.
Vir vars insig in en hernude toewyding aan God se gebooie.
Vir die onderskeidingsvermoë om sy wil vir konkrete lewensuitdagings te herken.
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6. ’n Noodkreet om brood vir elke dag - Matteus 25 : 31 - 46
Die eerste bidders van die Onse Vader was mense wat swaarkry en broodgebrek geken het.
Nadat Judea en Galilea Romeinse provinsies geword het, was daar slegs groot landgoedere
en nie meer plek vir kleinboere nie. Die eerste hoorders van hierdie gebed was dagloners
wat hongerlone ontvang het. Die dagloon van een silwer denarius was nie genoeg om ’n
klein gesinnetjie te onderhou nie. Op hierdie eerste dissipels van Jesus se lippe was hierdie
gebed inderdaad ’n noodkreet. En vir ons wat hierdie bede vandag bid op die kontinent van
Afrika met al sy nood, is hierdie gebed eweneens ’n noodkreet.
Die brood waarvoor ons vra, moet nie vergeestelik word nie, soos dikwels gebeur het in die
interpretasie van hierdie bede in die kerk deur die eeue heen. Ons moet ook nie redeneer
dat die brood slegs verwys na die lewe van volmaakte kwaliteit wat ons eens by Jesus se
wederkoms sal geniet nie. Ons moet dalk selfs huiwerig wees om die brood te sien as die
broodnodige, die allernoodsaaklikste, die minimum, soos wat dit vir die onderbetaalde, en
werklose en inkomstelose eerste dissipels van Jesus was.
Ons bid vir meer as net fisiese brood:
Vir Matteus, wat sy evangelie vir ’n welvarende stadsgemeente in Sirië skryf, was hierdie
brood meer as net die allernoodsaaklikste, fisiese brood. Dit het verwys na alles wat nodig is
vir ons aardse lewens, na al die middele wat nodig is om in ons aardse, elke-daagse,
behoeftes en node te voorsien. In hoofstuk 25: 31 – 46 gee Matteus waarskynlik ’n leidraad
vir die gestaltes van nood wat in hierdie bede ter sprake is: honger, dors, vreemdelingstatus,
naak, siek, in die gevangenis.
Die Heidelbergse Kategismus, Sondag 50, Vraag en antwoord 125, bevestig dat brood staan
vir alles wat vir die liggaam nodig is. Martin Luther het onder brood verstaan alles wat nodig
is vir die instandhouding van die aardse lewe: kos en drank, klere, skoene, liggaamlike
gesondheid, goeie weer, vee, grond, huis, ’n goeie huweliksmaat, vroom kinders, goeie
vriende, getroue bure, goeie regering en vrede. Wat Luther hier noem, is alles boustene van
’n menslike lewe.
Die pleidooi vir hierdie omvattende voorsiening vir ’n menslike lewe op aarde is ’n
inklusiewe gebed. Hier word gebid vir “ons” brood. Hierdie bede het dus nie ruimte vir
selfsug en hebsug nie, vir gierigheid en selfs vraatsug nie, oftewel die genieting van die goeie
in isolasie nie.
Genoeg vir elke dag:
Daarbenewens word gebid vir daaglikse brood. Hierdie “daagliks” dui enersyds daarop dat
ons nie vra vir meer as wat nodig is nie. Ons vra vir wat genoegsaam en voldoende is vir
menslike lewe. Hier is nie plek vir uitspattigheid en verbruikersmanie en gierigheid nie. In
hierdie bede betuig ons egter ook ons afhanklikheid van die Here, en ons geloofsvertroue in
die Vader. Die Vader sal voorsien in elke dag se behoeftes. Natuurlik beteken dit nie dat ons
nie medium- en langtermynbeplanning moet doen nie, maar dit beteken wel dat ook
daardie beplanning gedoen word sonder arrogansie, en in afhanklikheid van die Vader. Ons
voorsieningsmaatreëls word getref in die wete dat ons hemelse Vader ten diepste voorsien
vir elke dag.
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Soos die Israeliete in die woestyn elke dag die manna met verrassing en dankbaarheid
ontvang, ontvang ons die lewensmiddele uit die Vader se hand elke dag met verwondering
en dankbaarheid (Eksodus 16: 4, 15 en 19). Dit geld van onder meer ons kos en klere, ons
water en drank, ons tuistes en gesinsgenote, ons werk en inkomste, ons gesondheid en
toegang tot gesondheidsorg, ons beskutting en behuising, ja haas elke lewensmiddel wat
ons immers so maklik as vanselfsprekend aanvaar.
Brood is ’n saak van dringendheid:
Die bede vra ook dat die voorsiening in lewensmiddele vandag, in die hede, nóú, moet
plaasvind. Die saak van brood is ’n dringende saak. Ons bid nie vir hierdie sorg en
voorsiening vir more of in die toekoms of selfs in die hiernamaals nie. Dit moet vandag
gebeur, in die hede, in hierdie lewe. Die voorsiening van basiese lewensmiddele is nie ’n
saak wat kan oorstaan nie. Dit moet letterlik vandag aandag geniet. Die gebed as noodkreet
bevestig immers dat die nood om onmiddellike ingryping vra. Die versoeking is dikwels so
groot om die dringendheid van die voorsiening van lewensmiddele af te water, en om
hierdie gewigtige saak, waarby ’n menslike lewe staan of val, gewoon uit te stel.
Die woorde van ons Here Jesus in Markus 14 : 7 word misverstaan, asof dit die dringendheid
van die nood van arm mense afwater. “Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer
julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar My het julle nie altyd nie.” Met hierdie woorde
bied die Here Jesus nie ’n riglyn vir hoe ons te alle tye teenoor ons arm broers en susters
moet optree nie. Hierdie woorde van Jesus word uitgespreek ter verduideliking van die edel
daad van die vrou wat Hom met duur olie gesalf het. Die waarde van daardie salf was
waarskynlik gelykstaande aan ’n dagloner se jaarlikse inkomste. Die dissipels se
verontwaardiging is op die oog af te verstane. In ’n konteks van armoede en werkloosheid
moes die geld liefs in belang van die talle armes aangewend word.
Die vrou sien die Armste van die armes raak:
Jesus wys hulle egter daarop dat hierdie vrou raaksien wat hulle nie raaksien nie, naamlik
dat Jesus spoedig die Armste van armes sal wees. Hy sal naamlik spoedig gemartel word, en
’n kruisdood sterf, en op Golgota godverlatenheid, dit wil sê die hel, ervaar. Hel is die
ervaring dat ek deur God verlaat word, dat Hy sy rug op my draai, dat Hy sy aangesig van
toegeneentheid van my wegdraai (Matteus 27: 46; Psalm 22: 2). Die Here prys hierdie vrou
se daad, haar uitstort van die kosbare olie van die Nardusplant, as iets wat gedoen word in
’n unieke, onherhaalbare situasie. In hierdie unieke situasie is sy opmerksaam, skenk sy reg
aandag, sien sy wat die ander nie raaksien nie. Sy salf Hom en berei Hom daarmee voor vir
wat wag, vir sy dood, vir sy hellevaart, vir sy komende status as Armste van die armes. En in
hierdie situasie weet sy die aardse armes sal nog langer by haar wees, maar hierdie Armste
van armes sou spoedig sy hellevaart onderneem. Hy sou dus fisies nie langer by haar wees
soos haar arm medemense nie.
In hierdie unieke, onherhaalbare situasie word haar aandag aan die Armste van die armes
geprys. Calvyn sou redeneer dat ná Christus se kruisdood Hy geëer word as ons die armes in
ons midde versorg. Hulle is nog in ons midde. Maar die vrou en die dissipels sou Hom nie
meer lank fisies in hul midde hê nie. Juis deur die armes te versorg eer ons Jesus. Meer nog,
Matteus 25:31 – 46 verkondig pertinent dat wie die armes versorg, dit aan die Here doen,
dat hulle wat die armes versorg, die Here ken en die Here eer.
Wie Jesus vandag wil salf, moet ons arm geliefdes bystaan:
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Jesus het die voortgaande teenwoordigheid van arm mense nie as onvermydelike
werklikheid waarin ons nou maar eenvoudig net moet berus, geskets nie. Hy het net hul
teenwoordigheid gekontrasteer met sy eie spoedige vertrek. Trouens, reeds in sy
intreepreek, in sy bergrede, in sy gelykenisse, in sy wonderwerke, in sy lewe op aarde, het
Hy konsekwent prioriteit verleen aan die bevryding van arm mense. Wie Hom vandag wil
salf, sê Calvyn, sal bid en werk vir die bevryding van ons arm broers en susters.
In die aanspreek van armoede moet ons fokus op kort-, medium- en langtermyn prosesse en
programme. Dit alles moet egter met dringendheid gedoen word, met die dringendheid van
die brood vir vandag van die Onse Vader-gebed.
Om te bid vir daaglikse brood en ander basiese lewensmiddele beteken ons erken ons eie
onmag. Ons weet die Here alleen kan ons harte en hande en hoofde, asook ons politieke en
ekonomiese en sosiale stelsels omvorm, sodat dit in diens kan staan van die menslike lewe
vir almal, brood vir almal, versorging vir almal.
Wie hierdie gebed bid, werk ook onder leiding van die Heilige Gees vir die verwesenliking
van dit waarvoor gebid word. Bidders weet immers ora et labora, gebed en werk gaan hand
aan hand. Wie bid, moet werk.
’n Lewe van barmhartigheid:
Die Suid-Afrikaanse Lutherse teoloog en landbou-ekonoom, Klaus Nürnberger, wys op drie
stelle take wat ons geroep word om te verrig in die soeke na ’n menslike lewe vir almal, na ’n
lewe waar almal brood geniet. Ons moet eerstens barmhartigheid beoefen. Ons binneste
moet in beroering kom oor ons medemens in nood, oor Gods skepping in nood. Ons moet
opreg met mense saam voel, ons in hul posisies indink en invoel, en hierdie saam voel,
indink en in voel moet oor allerlei menslike grense heen plaasvind. Bidders van hierdie bede
ontwikkel dus sosiale simpatie, sosiale empatie en sosiale interpatie.
’n Lewe van geregtigheid:
Ons moet tweedens soek na sosiale en ekonomiese geregtigheid teenoor almal. In ’n wêreld
van sosio-ekonomiese ongelykheid moet ons streef na besluite en beleide, prosesse en
praktyke wat ’n lewe bevorder wat die gelykwaardigheid van mense respekteer.
Geregtigheid moet die visie en waarde wees wat bidders rig, en dit moet die deug wees wat
ons beliggaam. Regverdige mense en regverdige samelewings in diens van ’n menslike lewe
vir mens, dier en natuur en plant is die strewe van die bidders van hierdie bede.
’n Lewe van offerbereidheid:
Nürnberger pleit derdens dat ons leef met ’n etiek van offerbereidheid. Mahatma Gandhi
het dié strewe eens treffend verwoord: "We must live simply so that others may simply
live." Die Christelike geloof is die geloof van die offer, van die kruis. Deur Christus se offer
word die wêreld gered. Deur hierdie offer en die offer van sy volgelinge word die weg
gebaan na ’n menslike lewe vir almal en alles.

Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
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Miskien kan ons bid om gered te word van die mag, werklikheid en gees van “empire”, dit
wil sê van magte, ryke en heersers. Die gesamentlike navorsingsprojek oor globalisering van
die VGKSA en die Evangelisch Reformierte Kirche in Duitsland het daardie mag, werklikheid
en gees van “empire” wat in die weg staan van ’n lewe van brood vir almal, van ’n menslike
lewe vir almal, soos volg verwoord:
Ons bid om verlossing van hierdie mag:
Ons praat van empire (of van die magte), omdat ons waarneem hoe ekonomiese, kulturele,
politieke en militerê mag vandag oraloor sáámwerk ten einde ’n soort wêreld en ’n gees van
oorheersing te skep wat lyk asof hulle self geen Heer erken nie. Dié wêreld en dié gees word
aan die een kant deur mense self geskep én aan die ander kant word dit ’n mag wat mense
verslaaf, sodat hulle nie langer vry is daarvan nie.
Ons bid om verlossing van hierdie werklikheid:
Ons neem waar hoe ’n alles-omvattende globale werklikheid groei wat die belange van
magtige ondernemings, nasies, elites en bevoorregtes só wil bevorder en beskerm dat dié
gees nie ontsien om sowel mense as die skepping in dié proses gewetenloos uit te sluit en
selfs op te offer nie.
Ons bid om verlossing van hierdie gees:
Ons bemerk oraloor ’n gees van alles-vernietigende self-belang, selfs van gierigheid en
hebsug – ons sien die aanbidding van geld, goedere en besittings; ons hoor die evangelie van
verbruik, wat verkondig word deur invloedryke propaganda en,asof godsdienstig
geregverdig, geglo en nagevolg word;
ons bemerk hoe mense se bewussyn, waardes en opvattings van wat die gelukkige lewe
eintlik is deur hierdie logika van die empire asof gekoloniseer word;
ons bespeur oraloor ’n gees waarin ontfermende geregtigheid ontbreek en wat die gawes
van die skepping en van die huishouding van die lewe, waarin ons almal deel, met minagting
behandel.
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7. ’n Noodkreet om te leef as vergeefde – Teks: Lukas 15 : 11 - 32
Om te leef as vergeefde en vergewende is twee wesenskenmerke van ’n menslike lewe. Om
die vryheid te ervaar as my sonde en skuld vergeef word, is om die menslike lewe te ervaar.
Om die vryheid te ervaar van die kapasiteit om ander hul sonde en skuld teenoor my te
vergewe, is om die menslike lewe te ervaar.
Vergifnis is die eerste woord van die Christelike heilslogika:
Martin Luther het vergifnis beskryf as die eerste woord in die Christelike heilslogika. Die
menslike logika behels dat ek eers berou toon, dat ek my skuld bely, dat ek my
bereidwilligheid tot versoening aandui, dat ek my plegtig verbind tot geregtigheid, en dat ek
ook daardie geregtigheid begin demonstreer. Daarna kom vergifnis en vryspraak ter sprake.
Die Christelike logika werk anders. Vergifnis is die eerste woord. Vergifnis baan die weg vir
berou, vir skuldbelydenis, vir versoening, vir ’n lewe van geregtigheid.
Wanneer die verlore seun van Lukas 15 : 11 - 32 in sondenood en skuld en verdriet
vasgevang is, dink hy terug aan ’n genadige vader wat hom grootgemaak het. En gedryf deur
daardie wete besluit hy om huiswaarts te keer. En daar ontdek het hy dat die vader nog
altyd op hom wag, op sy terugkeer sy hoop vestig, want sy vader sien van ver af dat sy seun
op pad terug is. En by die aanskoue van sy seun het hy hom innig jammer gekry. En die seun
wat terugkeer, ontdek hoe hierdie afwagtende vader hom haas na sy seun. En hy sien hoe
die hopende vader hom omhels en hom soen en hom vergeef en hom vryspreek nog voordat
hy sy berou en skuldbelydenis kan uitspreek.
En onderwyl hy sy skuldbelydenis uitspreek, ervaar hy vergifnis, ervaar hy versoening, en
beleef hy selfs dat daar feesgevier word oor sy terugkeer. Meer nog, hy ontdek hoe die
sagmoedige vader hom, die oortreder, soos ’n eregas behandel. Daar is klere vir sy liggaam,
’n ring vir sy vinger, en skoene vir sy voete. En die vetgemaakte kalf word vir hom geslag. Hy
ervaar wat die digter van Psalm 23 : 5 - 6 ervaar, naamlik dat daar goedheid en guns is wat
sondaars en skuldiges agtervolg, dat ’n sondaar en skuldenaar as eregas behandel word, dat
sondaars en skuldenaars by ’n feesmaal aansit.
As kind was hierdie gelykenis my gunsteling gelykenis, en dekades later verstaan ek opnuut
waarom ek dit so geniet het in my kinderjare. Ek verstaan nie naastenby die hoogte en
diepte, die lengte en breedte van God se liefde en goedheid en guns en genade nie, maar ek
kry dieselfde kinderopgewondenheid oor ’n andersoortige logika as dié van die wêreld
waarin ons leef. Dis ’n logika waar ek nie hoef te presteer om aanvaar te word nie. Dis ’n
logika waar ek nie die angs ervaar dat ek sal verwerp word as ek nie goed genoeg vaar nie –
op godsdienstige gebied, op morele gebied, by die skool, by die werk, op die sportveld, in
my huwelik, huis, familie, vriendekring en gemeente. Dis ’n logika wat my laat ervaar: jy is
geliefd, jy is bemind, jy word aanvaar ongeag hoe goed of sleg jy presteer, jy word aanvaar
ook wanneer jy nie aan die standaarde voldoen nie. Dis bevrydende, wonderbare, byna
ongelooflike evangelie, goeie nuus, blye tyding!
Waar kry ons ’n genadige kerk?
Hierdie genade-logika is egter nie altyd vir ons as sondige mense so logies nie. Ons vind dit
moeilik om hierdie vergifnis-logika te aanvaar. Die oudste seun in die gelykenis deel nie in sy
vader se vreugde nie. Hy funksioneer met verwyt. Hy verstaan nie sy pa se logika nie. Hy
verstaan nie die genade-logika nie, die vergifnis-logika. Talle kerkmense vind dit moeilik om
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hierdie genade uit te leef. Martin Luther het met die vraag gestoei: waar kry ek ’n genadige
God? Hy het in die kerk nie genade gevind nie. Die kerk het hom laat glo aan ’n ongenadige
God wat met menslike meriete werk. Luther se vraag na ’n genadige God roep ook die vraag
op na ’n genadige kerk. Ons word opgeroep tot selfondersoek oor die vraag of ons wel
vandag ’n genadige kerk is, of ons wel genadige Christene is, of ons wel getrou getuig van die
genadige Vader. Of mense wel die kerk ervaar as ’n ruimte van genade en onvoorwaardelike
liefde, aanvaarding en omarming. Is ons nie dalk in ’n groot mate hedendaagse
vergestaltinge van die oudste seun van Lukas 15 nie?
Dis moeilik om te aanvaar dat ons vergeef is:
Die genade-logika van die genadige Vader wat in Lukas 15 geskets word, is ook moeilik om te
aanvaar as dit by ons eie aanvaarding kom van die vergifnis wat die Vader aan ons skenk.
Ons is so geneig om voort te gaan om met verwyt en skuldgevoelens te leef. Ons sukkel so
baie om met die ligte las en sagte juk van ’n vergeefde mens te leef. Ons sukkel so baie om
te sing:
Ek wat vergifnis Heer ontvang het,
sing dankbaar my verlossingslied.
U weet hoe ek na U verlang het.
U het U guns my aangebied.
Ek loof en prys U deurentyd (x2).
En roem u groot barmhartigheid (x2)
(Nuwe Sionsgesang 226 en Liedboek 245 vers 1).
Christus het op volmaakte wyse ons vergifnis verdien vir eens en altyd:
Een van die belangrikste sogenaamde versoeningsteorieë wat in die kerkgeskiedenis
geformuleer is, is die sogenaamde forensiese of objektiewe versoeningsteorie wat in die
Middeleeue deur die aartsbiskop van Kantelberg, Anselmus, ontwikkel is. Hierdie teorie, as
forensiese, juridiese versoeningsteorie, verduidelik dat ons soos in ’n hof skuldig bevind
word. Maar die straf wat ons verdien, word nie uitgedeel nie. Iemand, naamlik Jesus
Christus, het in ons plek die straf gedra, en in ons plek gesterf. Deur sy dood verdien Hy vir
ons regverdiging en vryspraak. Die straf wat ons toekom, word deur Christus gedra. Die
regverdiging wat Christus bewerk, word vir ons toegereken.
Dit beteken dat wanneer God na ons kyk, sien Hy nie meer net die sondaar raak nie. Hy sien
die mens raak wat deur Gods genade en deur die geloof aan Christus verbind is. En Hy reken
Christus se regverdigheid vir ons toe. Vanweë die genade-verbintenis met Christus, word
Christus se regverdigheid vir ons toegereken. Vanweë die geloofsverbintenis met Christus,
word ons as regverdiges beskou. Vanweë die eenheid met Christus word ons vrygespreek.
Hierdie regverdiging staan dan ook bekend as die sintetiese regverdiging. In sintese met
Christus, in verbintenis met Christus, ontvang ons regverdiging, vergifnis, vryspraak.
Anselmus se teorie is die objektiewe versoeningsteorie, want ons regverdiging word buite
ons bewerk, op Golgota. Hierdie regverdiging word nie in ons ingegiet soos die RoomsKatolieke tradisie leer nie, maar die regverdiging word vir ons toegereken. Die regverdiging,
die vergifnis, die vryspraak vind buite ons plaas. Dit word deur die drie-enige God bewerk,
buite ons, en onaanvegbaar vír ons.
Christus se werk vír ons bevry ons van angs:
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Hierdie teorie, wat in Protestantse kerke groot byval vind, bring geloofsekerheid en bevry
ons van angs. Dit beklemtoon dat ons regverdiging en vergifnis buite ons om deur die drieenige God bewerk word. Ons regverdiging, vergifnis en vryspraak is nie afhanklik van hoe
goed ons presteer of van hoe goed ons glo nie. Ons vergifnis staan vas. Ons regverdiging is
seker. Selfs al glo ons nie goed genoeg nie, weet ons ons redding staan vas. In hierdie
verband kan ons herinner aan die woorde van die Duitse teoloog, Paul Althaus: “Ek weet nie
of ek glo nie, maar ek weet in Wie ek glo!” Ja, ons glo nie altyd nie, en ons glo nie altyd goed
genoeg nie, maar ons weet in Wie ons glo. Dit staan vas. Dit is seker.
Dit is die troos van die juridiese versoeningsteorie. Ons skuld is ten volle vereffen op
Golgota. Dit is die troos van die objektiewe versoeningsteorie. Ons regverdiging en vergifnis
is bewerk, buite ons om, deur die lewende God, op Golgota. Is dit nie evangelie nie! Sonder
ons insette is die verlossing bewerk. Sonder ons prestasie is die versoening bewerk. Sonder
ons meriete is die vryspraak bewerk. Selfs sonder ons geloof is die vergifnis bewerk –
verlossing vír ons, versoening vír ons, vryspraak vír ons, vergifnis vír ons.
Anselmus se teorie, sy uiteensetting van die Bybelse versoeningsverhaal, bied aan ons die
blye versekering van ons verlossing en vergifnis. Dit help angstige mense wat aanmekaar in
hulleself sekerheid van verlossing en vergifnis soek, en troos en vrede. Ons sal nooit tot rus
kom as ons binne onsself soek vir sekerheid aangaande ons redding en vryheid nie. Ons is
immers gebrekkige wesens. Maar ons kan buite onsself kyk, na Golgota toe, na Christus toe.
In Hom is ons enigste sekerheid en troos! Hierdie teorie help verlore seuns en dogters om
die vergifnis toe te eien, en dit help die oudste seuns en dogters om in te kom en saam fees
te vier oor die vergifnis!
Die geskenk van vergifnis bring goeie werke teweeg:
Hoewel ons vergifnis bewerk word buite ons om, is dit tog vír ons en word ons daarbinne
betrek. Hoewel ons verlossing eintlik sonder ons geskied, word dit vír ons gedoen en raak
ons daarby betrokke, word ons die verlossing deelagtig. Hoewel ons vryspraak nie op grond
van ons geloof geskied nie, aanvaar gelowiges die vryspraak in geloof en dankbaarheid.
Calvyn het hieroor gesê: “Ons word nie gered op grond van goeie werke nie, maar ook nie
daarsonder nie.” Calvyn stem saam dat God ons redding ten diepste bewerk sonder ons
goeie werke, maar dat Hy tog ons goeie werke betrek by ons redding. Die goeie werke is dan
nie grond van die redding nie, maar tog wel vrug en uitvloeisel van die redding,
dankbetuiging vir die vergifnis.
’n Menslike lewe is ’n lewe waar ons as vergeefdes leef. Die bede help ons om die vergifnis
wat God en medemens skenk te aanvaar. In ’n boekie met die titel Choices skryf die
Amerikaanse teoloog, Lewis Smedes, oor hoe ons goeie en regte keuses kan maak. In die
laaste paragraaf van die boek skryf hy hierdie woorde.: “After all is said and done, the most
important thing in life is not to be right all the time, but to be forgiven.” Dit is van die mees
bevrydende woorde wat ’n mens kan hoor. Ons leef nie meer met die angs oor ons
feilbaarheid en ongenoegsaamheid wat die ervaring van die menslike lewe belemmer nie.
Ons weet voorts ons het nie altyd die status van Mr right of Ms right nie, maar ons het altyd
die status van vergeefdes. Dis evangelie! Dis bevryding!

Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
Vir die soeke na vergifnis by God en medemens.
Vir die aanvaarding van die geskenk van vergifnis van God en medemens.
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8. ’n Noodkreet om te leef as vergewende – Teks: Lukas 19 : 1 - 10
In die vorige oordenking het ons geleer die Een wat ons noem Onse Vader maak van ons
vergeefdes. En waar sy kinders só omarm word met vergifnis, kan ons harte nie anders nie
as om oop te gaan en ander te vergewe; waar ons soveel liefde ervaar, kan ons nie anders as
om ons skuldenaars met liefde te bejeën nie; waar sy kinders so onvoorwaardelik aanvaar
word, kan hulle nie anders as om andere onvoorwaardelik te aanvaar nie; waar ons die
vryheid van vergifnis ervaar, kan ons nie anders as om andere die vryheid van vergifnis te
laat smaak nie; waar ons die status van vergeefdes ontvang, kan ons nie anders as om aan
ons skuldenaars hierdie selfde status van vergeefdes te skenk nie.
Om te vergeef soos ons vergeef is:
In hierdie bede, “vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe,” klink dit
asof ons skenk van vergifnis as voorwaarde geld vir ons ontvangs van vergifnis by die Here.
Verskillende pogings word deur eksegete en teoloë aangewend om hierdie voorwaardelike
aard van die vergifnis toe te lig.
Sommige sê dat die werkwoordsvorm in hierdie bede eintlik bedoel dat ons die Here vra om
ons te vergeef en dat ons op die moment dat ons die vergifnis van die Here vra, ons in ons
harte ons skuldenaars vergewe. Ons bid dus: vergeef ons ons skulde, en soos wat ons nou
hierdie vergifnis vra, skenk ons in hierdie moment vergifnis aan almal wat teenoor ons
oortree het.
’n Ander verklaring van hierdie bede hanteer die werkwoordvorm, die aoristus, op so ’n
wyse dat die bedoeling is dat die bidder verwys na die feit dat hulle reeds in die verlede
klaar vergifnis geskenk het, en dat die effek van daardie vroeëre daad steeds deurwerk in die
hede, en dat dit die grond is waarop hulle nou vergifnis bepleit by die Vader. Hulle bid dus:
vergeef ons ons skulde soos ons ons skuldenaars reeds vergeef het, en soos die effek van
ons vroeëre vergifnis steeds in die hede werksaam is.
Lukas se weergawe van hierdie bede in Lukas 11 : 4 het die perfektum as werkwoordsvorm
en dui op die feit dat die bidders wat pleit om vergifnis, reeds vergifnis teenoor hul
skuldenaars beoefen.
’n Ander uitleg sê weer dat die voorwaarde wat hier genoem word, nie ’n voorwaarde is vir
ons vergifnis nie, maar dat dit wel vir ons die opdrag gee om, ná ontvangs van hierdie
vergifnis, uit te gaan en vergifnis te gaan skenk.
Nog ’n manier om die teks te verstaan, is om te redeneer dat alle vergifnis uit God se hart en
hand kom, dat mense nie self vergifnis kan bewerk en skenk nie. Hierdie gebed vra dan dat
ons die vergifnis wat van God af kom vir ons self in ontvangs neem, en dat ons daardie selfde
vergifnis ook gaan deel met ander mense, in besonder met hulle wat teenoor ons oortree
het. Die gebed lui dan: skenk aan ons vergifnis, net soos ons ook die vergifnis wat ons nou
ontvang het gaan deel met hulle wat teenoor ons oortree het. In hierdie verband word die
vergifnis van hulle wat my seergemaak het, nie as ’n opdrag beleef nie, maar as ’n drang om
dit wat ek ontvang het van die enigste Bron van vergifnis, naamlik ons hemelse Vader, met
andere te deel, en hulle dit ook te laat ervaar.
Wees geduldig met vergifnis:
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Hoe ons die mens se rol in vergifnis ook al interpreteer, bly dit ’n harde opdrag van die
evangelie hierdie. Mens wil byna sê dis ’n onbillike eis. Dis ’n eis wat die skuldenaar nie
sommer op goedkoop wyse aan die slagoffer kan stel nie. Dis ’n eis wat geen mens aan ’n
ander as eis kan stel nie. Dis ’n eis wat niemand kan stel aan die vroutjie wat verkrag is nie.
Dis weliswaar ’n evangeliese opdrag waaraan ons mekaar in die gewone gang van die lewe
deurlopend moet herinner. Maar daar is ’n heilige punt in spesifieke gevalle van seerkry en
verontregting waar ons moet stil wees, en aan mense wat seergekry het die geleentheid
verskuldig is om op hul tyd, in oorleg met ons hemelse Vader, tot by die punt te kom waar
hulle vergeef. Sulke broers en susters van ons het nie ons druk en ongeduld nodig nie, en
nog minder ons verwyte en veroordeling. Hulle het gewoon ons voorbidding en saamstap
nodig, ons stille teenwoordigheid en ondersteuning op weg na hul gereedheid om te vergeef
en heling te ondervind.
Vergifnis baan die weg vir geregtigheid:
Die opdrag om te vergeef, as individue en groepe, kan ook selfs ’n onregverdige opdrag
genoem word. Die Christelike vergifnis-logika lyk asof dit vra dat daar vergeef en versoen
moet word sonder dat daar geregtigheid geskied. Dietrich Bonhoeffer het in hierdie verband
gewaarsku teen goedkoop vergifnis. Vergifnis is wel gratis, maar dis baie duur. Die duurste,
die vergifnis van God en medemens, kom verniet, gratis. Die kosbaarste kry ons verniet. Dis
genade. Wie hierdie duur vergifnis ervaar en opreg aanvaar, kom tot berou soos die verlore
seun, en bely skuld, en soek versoening, en wend pogings aan om reg te maak. Lukas 15 se
verhaal kan saamgelees word met die verhaal oor Saggeus in Lukas 19. Saggeus se ervaring
van Jesus se vergifnis en liefde en versoening, open die weg vir regmaak, vir geregtigheid, vir
restitusie, vir reparasie: “Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van
iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug” (v.8b).
Saggeus kom tot bekering in sy interaksie met Jesus. Saggeus is verbind tot geregtigheid en
herstel nadat Hy met die liefde en omgee en onvoorwaardelike aanvaarding van Jesus
Christus in aanraking gekom het. Die versoeningsteorie wat die kerkvader Abelardus in die
laat Middeleeue ontwikkel het, beklemtoon God se liefde wat ons sien in Jesus Christus.
Hierdie teorie, wat ook bekendstaan as die subjektiewe of morele versoeningsteorie,
beklemtoon wat God se liefde in ons bewerk. Daarom is die teorie subjektief. Iets gebeur
met ons en in ons. Die teorie word ook die morele teorie genoem. Die liefde van God laat
ons nie onveranderd nie. Die liefde van God in Christus omvorm ons, verander ons, vernuwe
ons, omskep ons tot mense wat self ook liefde betoon. Die vergifnis wat vloei uit die
Vaderhart, omskep ons tot mense uit wie se harte ook vergifnis vloei. Ons onvoorwaardelike
aanvaarding deur die liefdevolle God omskep ons tot mense wat ook onvoorwaardelike
aanvaarding betoon aan ons skuldenaars.
Vergifnis en liefdevolle omarming bring geregtigheid teweeg:
Suid-Afrikaners het die afgelope twee dekades verwonderd gestaan oor getuienisse van
hierdie vergifnis. In die lewe van Nelson Mandela en vele ander, ook sogenaamde slagoffers
en families wat getuienis afgelê het voor die Waarheids-en-Versoeningskommissie, het ons
die getuienis van vergifnis gesien. Daar was baie vergifnis in Suid-Afrika. Die uitdaging aan
alle Suid-Afrikaners is nou om daarvoor te bid en werk dat hierdie vergifnis nie goedkoop
gemaak word nie, dat die vrug en uitkoms van hierdie vergifnis in ons land eenheid,
versoening en geregtigheid vir almal sal wees. Suid-Afrikaners het die weg van ’n Saggeus
nodig, die weg van ’n man wat deur die liefde en vergifnis wat hy ontvang het, gedring word
tot ’n lewe van geregtigheid, restitusie en herstel.
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Kerke as ruimtes waar vergifnis aan geregtigheid gestalte gee:
Teen hierdie agtergrond is dit so noodsaaklik dat ons as kerke ruimtes skep waar eenheid,
versoening en geregtigheid kan groei. Kerke word beskou as die instellings in die burgerlike
samelewing wat die beste toegerus is om selfs die mees gemarginaliseerde mense te bereik.
Navorsing deur verskillende instansies toon telkens dat kerke die instellings in die
samelewing is wat die meeste vertrou word deur Suid-Afrikaners, ten spyte van ons gebreke
en tekortkominge.
Sosiale wetenskaplikes sê ook kerke is die instansies wat die beste toegerus is met
sogenaamde bindende sosiale kapitaal, dit wil sê die vermoë om mense saam te bind in
verhoudinge van vertroue en wedersydse opbou en ondersteuning. Bindende kapitaal is
veral ter sprake waar mense van min of meer dieselfde sosio-ekonomiese en kulturele
agtergronde saam aanbid. Maar kerke is ook die beste toegerus met sogenaamde brugsosiale kapitaal. Dit wys op kerke se kapasiteit om mense van verskillende sosio-ekonomiese
en kulturele agtergronde, en selfs mense wat tevore in vyandskap en afsondering van
mekaar geleef het, saam te bring in verhoudinge van vertroue, wedersydse ondersteuning
en samewerking.
Kerke kan, deur Gods genade, deur ons eenheid met Christus, en deur die inspirasie van die
Heilige Gees, wonderlike en unieke bydraes lewer tot die verwesenliking van eenheid,
versoening, en geregtigheid, tot die verwesenliking van duur vergifnis.
Kerke werk saam met vennote aan vergifnis wat aan geregtigheid gestalte gee:
Die soeke na geregtigheid as vrug en uitvloeisel van duur vergifnis moet ook in vennootskap
met ander instansies van die burgerlike samelewing geskied, onder meer instansies op die
terreine van opvoedkunde, sport, kultuur en kuns, asook nie-regeringsorganisasies en
instellings van verskillende godsdienstige oriënterings. Die media is ’n belangrike vennoot in
die soeke na ’n samelewing van eenheid, versoening en geregtigheid. Die media word
wêreldwyd beskou as een van die magtigste vormers van publieke waardes, publieke
mening en publieke beleid. En ook sakelui en politieke owerhede se samewerking moet op
gepaste wyse gesoek word in hierdie bou van ’n samelewing waar geregtigheid, wat vloei uit
vergifnis, gestalte kry.
’n Menslike lewe is ’n lewe waar ons as vergewendes leef, waar ons nie langer deur die skuld
en leed wat ons aangedoen is, vasgeketting word aan die verlede nie, en waar ons nie langer
diegene wat ons seergemaak en verontreg het, vasketting in hulle skuld nie, maar waar die
Heilige Gees ons help om vergifnis te skenk. Dis evangelie! Dis bevryding!
’n Menslike lewe is ’n lewe waar vergeefdes en vergewendes saam die wonder ervaar van
vergifnis wat die weg baan vir ’n toekoms van berou en skuldbelydenis, ’n toekoms van
versoening en geregtigheid. Dis voorwaar evangelie! Dis bevryding! Dit laat ons waardering
groei vir die titel van emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu se bekende boek: No future
without forgiveness.

Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
Vir die Gees-bewerkte kapasiteit om skuldenaars te vergeef soos ons vergeef is.
Vir ’n menslike lewe waar almal die vryheid en vreugde wat vergifnis skenk, ervaar.
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Vir praktyke van duur vergifnis, dit wil sê praktyke wat eenheid, versoening en geregtigheid
dien.
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9. ’n Noodkreet om bevryding van die bose – Teks: Mattéüs 28 : 16 - 20
“Verlos ons van die Bose.” Die bose wat hier ter sprake is, is die bose in al sy vorme.
Sommige uitleggers beklemtoon bepaalde vorme van die bose meer as ander. In die konteks
van die Matteus-evangelie moet ons aandag skenk aan sowel die bose, as die Bose agter die
bose, dit wil sê ook aan die bose in sy persoonlike vorm.
Bevryding van die Bose in sy persoonlike vorm:
Die gebed pleit dus dat ons bevry word van die Bose in sy persoonlike vorm. Die bose as
duiwel word in talle boeke van die Nuwe Testament ter sprake gebring, en telkens nie met
die oogmerk om hom te verstaan nie, maar te opponeer en te beveg. Bram van de Beek, wat
sy teologie beoefen in die gesekulariseerde Nederlandse konteks, pleit selfs vir gebede van
eksorsisme, van duiweluitdrywing, in hierdie stryd teen die bose. Waar oor die bose in
persoonlike gestalte gepraat word, word dit ook telkens verkondig dat die bose ondergeskik
is aan God (Job1:6 – 12; 2: 1-6). Trouens, die bose funksioneer soms selfs in opdrag van die
Vader (Amos 3:5-6). God se kinders staan dus nie magteloos teenoor die bose in sy
persoonlike of enige ander vorm nie.
Bevryding van die bose as bose magte:
Die bose word veral vergestalt in die bose magte wat aan die werk is in die wêreld. Die bose
is daardie magte wat Paulus in sy stryd teen die sonde laat uitroep: Wie sal my verlos van die
liggaam van hierdie dood (Romeine 7:24)? Daar is ’n mag aan die werk wat Paulus verhinder
om die goeie wat hy wil doen, ten uitvoer te bring. Dieselfde mag laat hom die slegte wat hy
nie wil doen nie, wel doen. Die gru-beeld wat Paulus gebruik, demonstreer die vernietigende
effek van hierdie bose mag. Die liggaam van hierdie dood verwys na die lyk wat destyds aan
’n terdoodveroordeelde vasgemaak is. Soos wat die wurms die lyk opvreet, vreet hulle ook
die lewendige mens op. Só verskriklik funksioneer die bose mag in die wêreld.
Volgens Karl Barth neem bose magte ook die gestalte aan van ons menslike strukture en
sisteme. Mense ontwikkel politieke, ekonomiese en sosiale strukture en sisteme wat later
nie meer onder ons of enige ander beheer is nie. Hierdie sisteme word sogenaamde
“lordless” magte. Niks heers oor hulle nie. Hierdie sisteme ontwikkel ’n outonomie, ’n
onafhanklikheid, ’n selfstandigheid. Hierdie onbeheerbare magte en sisteme word nie net
die ondersteuners van die samelewing nie, maar ook die motore wat die samelewing aan die
gang hou. Hoewel dit uit mensehande ontstaan, het mense later nie meer beheer oor hulle
nie.
Hierdie magte en sisteme kry intellektuele goedkeuring in die vorm van ideologieë wat
ontwikkel word. Maar selfs hierdie ideologieë, hierdie ideale wat mense stel, word later
byna vergoddelik. “Ideals become idols.” Mense beheer later nie meer hierdie ideologieë
nie, maar die ideologieë beheer ons, sonder dat ons dit eers besef. Ons kyk na onsself en na
ander mense en na die werklikheid deur die, meestal onbewuste, bril van ons idees en
prentjies van voorkeur en vooroordeel.
In ons dag moet ons ons dalk afvra in watter mate huidige ekonomiese stelsels uit ons hande
geglip het, en uit ons beheer. Ons, as burgers en veral ons as leiers in Suid-Afrika, moet ook
vra in watter mate politieke sisteme in ons eie land uit ons hand en ons beheer geglip het.
Ons moet vra in watter mate die ideologie en tydsgees van verbruikerslus en gierigheid ons
beheer. Dit bepaal dalk ons lewens baie meer as wat ons dink. Om te bid om verlossing van
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die bose is om te weet dat ons nie magteloos staan teenoor hierdie magte nie. Deur sy kruis
en opstanding het ons Here hierdie magte reeds oorwin. Hul “lordless’ karakter en
pretensies het nie die laaste woord nie. Jesus wat ons leer bid, “verlos ons van die bose,” is
die Heer!
Bevryding van die bose as sonde:
Die bose vind ook gestalte in ons sonde. In hierdie bede bid ons om verlossing van ons
sonde, sonde in al sy gestaltes, individuele en kollektiewe sonde; persoonlike en strukturele
sonde, soos hierbo verduidelik; sonde as dit wat ons verkeerd doen en as dit wat ons nalaat
en versuim om te doen.
Die sogenaamde lys van doodsondes wat in die Middeleeuse kerk opgestel is, bied insig in
die aard en gestaltes van sonde. Doodsondes verwys nie na sondes wat meer vernietigend is
as ander nie. Dit verwys ook nie na onvergeefbare sondes nie. Dit beteken wel dat na een
sonde verwys word, maar dat ander gestaltes van die kwaad wat met die genoemde sonde
in verband staan, ook bedoel word. Op elke dag van die week het die Middeleeuse kerk
gebid om verlossing van ’n spesifieke doodsonde. Hierdie sondes demonstreer die
individuele en gesamentlike, die persoonlike en sistemiese aard van sonde, sowel as die mag
van sonde, en die sonde as die doen van die verkeerde en die nalaat van die goeie.
Op ’n Maandag is gebid om verlossing van jaloesie en afguns; op ’n Dinsdag om verlossing
van haat, woede, aggressie en geweld; op ’n Woensdag om verlossing van acedia, oftewel
traagheid, onbetrokkenheid, apatie, melankolie, verlammende hooploosheid; Donderdag
het gierigheid aan die orde gekom; Vrydae is gebid om verlossing van vraatsug, nie net die
oormatige genieting van lewensmiddele nie, maar veral die genieting daarvan in isolasie,
sonder die medemens; Saterdag is gebid om verlossing van wellus, dit wil sê van vergrype
aan die kosbaarste wat God skenk, naamlik ’n medemens, die medemens se seksualiteit, die
medemens se arbeid, die medemens se kundigheid, elke gawe van die medemens,
verlossing van die wellus wat die medemens tot ’n objek, ’n ding maak, verlossing van wellus
wat vergeet dat die mens nie ’n middel tot ’n doel is nie, maar ’n doel op sigself; Sondag is
gebid om verlossing van hoogmoed en word kerk toe gegaan om te bevestig dat God God is,
en nie ons nie. Die Amerikaanse teoloog, Reinhold Niebuhr, het vier vorme van hoogmoed
geïdentifiseer waarvoor ons om verlossing bid: hoogmoed van mag wat impliseer dat ek
onder geen ander mag staan nie en dat ek die sterkste is, hoogmoed van intellek wat
voorgee dat my idees die heel beste is, hoogmoed van moraliteit wat beteken ek leef moreel
beter as ander mense, en geestelike hoogmoed wat my laat glo ek is nader aan God as ander
mense.
Bevryding van die bose as lyding en leed, seerkry en swaarkry:
Lyding en leed, seerkry en swaarkry, sukkel en stukkendheid is nog vorme van die bose
waaroor ons noodkrete aan die Vader rig. Lyding het verskeie gestaltes. Individue ly en
groepe kry swaar. Mense ly persoonlik en kan die oorsaak van die lyding identifiseer. Mense
ly egter ook as gevolg van stelsels en magte wat onherkenbaar en nie maklik identifiseerbaar
is nie, byvoorbeeld die lyding wat veroorsaak word deur ekonomiese sisteme wat
ongelykheid teweeg bring, wat die rykes ryker maak en die armes armer. In baie gevalle kan
die oorsake van die lyding selfs nog minder uitgewys word as in laasgenoemde geval. Nie
alle natuurrampe se oorsake kan noodwendig aan menslike faktore soos globale verwarming
toegeskryf word nie. Sommige vorme van lyding se oorsake is moeilik aanwysbaar, ja selfs
onaanwysbaar.
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Verlos ons van die Bose beteken gewoon dat, wat die oorsaak van die lyding ook al is, ons by
die Here vra dat die dag sal aanbreek dat Openbaring 21 : 1 - 5 in vervulling gaan, en ons
ervaar daar is nie meer dreigende magte nie (v.1), en ook nie meer trane in ons oë nie, en
ook nie meer dood en droefheid, geween en moeite nie (v.4). Ons smeek dus dat die Vader
ons verlos van alle vorme van lyding. Ons spreek daardie noodkreet uit sodat die lewe van
Openbaring 21 ’n werklikheid word, die koninkrykslewe van vrede, geregtigheid en vreugde,
die lewe sonder lyding en pyn en siekte en dood, die ewige lewe, die lewe van kwaliteit, die
ware menslike lewe.
Bevryding van die bose as die dood:
’n Laaste gestalte van die bose waarna so pas verwys is, is die dood. Ons bid vir die koms van
die ewige lewe, die lewe waar ons nie meer die dal van doodskaduwee ervaar nie. Ons bid
om verlossing van die dood en alle magte van die dood.
Ons bid hierdie gebed met vertroue en oortuiging en hoop, want die Een wat ons só leer bid,
het tot in die kern van die lyding en leed gegaan. Meer nog, Hy het tot in die
godverlatenheid getree. Hy identifiseer dus ten volle met ons in ons lyding. Hy is solidêr met
ons in ons nood en dood. Hy het egter opgestaan en opgevaar. Matteus 28 verkondig dat
alle mag in hemel en op aarde aan Hom gegee is, dus dat alle magte aan Hom oorgelewer is.
Filippense 2:9 – 11 bely die opgestane Here is uitermate verhoog, Hy het ’n Naam wat bo
elke Naam is. Elke knie buig voor hierdie Naam en elke tong bely dat Jesus Christus die Here
is, tot heerlikheid van God die Vader!
Omdat Jesus Christus die Heer is, is daar vir ons ’n menslike lewe, ’n lewe waar die
sogenaamde “lordless” magte, en die bose in al sy ander gestaltes, nie die laaste sê het nie.
Omdat Jesus Christus Here is oor alles en almal, omdat Jesus van elke duimbreedte van die
heelal sê, “Myne,” leef ons met geborgenheid en blye versekering, leef ons met protes teen
die bose. Omdat die Een wat ons leer bid die Here is, leef ons die menslike lewe van
getrouheid en gehoorsaamheid aan die Here, ook wanneer die magte dreig en ons aanveg
en in versoeking bring.

Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
Vir verlossing van die bose in al sy gestaltes.
Vir geloof en geborgenheid omdat Jesus die Here is.
Vir opstandigheid teenoor die bose, omdat Jesus opgestaan het.
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10. ’n Noodkreet om mense wie se aandag nie afgelei word nie – Teks:
Matteus 4:1 – 11.
Die bose bedreig ons in verskillende gestaltes, sowel in die gestalte van die bose in sy
persoonlike bestaan as in die gestaltes van bose magte, sonde, lyding en dood.
Die bede “laat kom ons nie in versoeking nie,” pleit by die Here dat ons nie in die strik van
die bose vasgevang word nie.
Die Bybel is die boek van versoekings:
Versoekings is nie vreemd vir gelowiges nie. Die Duitse teoloog, Ernst Lohmeyer, noem die
Bybel die boek van versoekings. Dit vertel van mense wat God versoek. Dit vertel ook van
God wat mense beproef, en waar ons verkeerd reageer op die beproewinge, word dit
versoekings. Die Bybel vertel voorts van mense wat mekaar versoek. Dit sluit in individue,
groepe, menslike politieke en ekonomiese stelsels, selfs menslike tydsgeeste. Laastens vertel
die Bybel van die Bose en bose wat mense versoek. Trouens, Jesus is ook deur die Bose
versoek.
Versoekings is aanvegtinge:
Versoekings kom in verskillende gestaltes na ons. Martin Luther het daarop gewys dat slegte
dinge in ons lewe sowel as goeie dinge as versoekings en aanvegtinge kan funksioneer.
Siekte, armoede, oneer en ander teenslae kan lei tot ongeduld, bitterheid en haat.
Voorspoed, sukses, eer en dergelike voorregte kan lei tot selfverheffing, wellus,
eergierigheid en naywer. Albei stelle versoekings en aanvegtinge kan daartoe lei dat ons God
vergeet, op onsself vertrou en die dankbaarheid en liefde verloor.
In die verhaal oor Jesus se versoeking deur die Bose in Matteus 4:1 – 12 kan ons baie leer
oor die aard van versoekings. Die versoekings wat ons Here tref, tref sy volgelinge ook.
Die versoeking om ’n potensiaal te verwesenlik wat nie verwesenlik moet word nie:
Die eerste versoeking om van klippe brood te maak poog om Jesus te verlei om in sy
liggaamlike behoeftes te voorsien. In sy boekie met die titel Temptation, noem Bonhoeffer
hierdie versoeking die versoeking van die vlees. Dit speel in op die basiese behoefte van
mense aan lewensmiddele. Dit ken mense se kwesbaarheid en broosheid, en wil daaruit
munt slaan.
Die versoeking poog egter om meer te doen. Dit wil Jesus noop om die potensiaal wat Hy
het te verwesenlik, ’n potensiaal wat nie verwesenlik kan word sonder dat Hy ontrou raak
aan sy heilige roeping nie. Daardie roeping is dat Hy as ten volle God en ten volle mens ter
wille van ons bevryding ly aan die kruis. Die versoeking sou hom self herhaal wanneer Jesus
worstel in Getsémané (Matteus 26) en Golgota (Matteus 27:40).
Die versoeking wil sy roeping in die wiele ry. Die aanvegting van die bose wil die diepste rede
waarom Hy op aarde is, verraai. As Jesus die potensiaal wat Hy het om van klip brood te
maak, of om van die kruisdood weg te draai, sou vervul, as Hy daardie potensiaal sou
ontplooi, sou Hy nie in mense se plek kon sterf en só ewige, universele redding vir almal
bewerk nie. Hierdie versoeking wil Jesus se aandag van God aftrek. Hierdie versoeking wil
Jesus se aandag van sy heilige roeping aftrek.
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Die versoeking om God te manipuleer tot ons eer:
Die tweede versoeking neem Jesus na die hoogste punt van die dak van die tempel, en vra
dat Hy afspring, want God het mos beloof Hy sal sy engele bevel gee om Jesus te beskerm.
Bonhoeffer noem hierdie versoeking die geestelike versoeking. Die versoeking wil Jesus
oorhaal om te demonstreer hoe sterk Hy op God vertrou, om te demonstreer dat Hy God op
sy woord neem, dat Hy op God se beloftes bou.
Die versoeking wil ten diepste dat Hy na die verheerliking van sy geloof streef, eerder as na
gehoorsaamheid aan God. Die versoeking wil tweedens hê dat die Seun die Vader moet
manipuleer, dat Hy die Vader moet beweeg om, op grond van sy vertroue op die Vader, ’n
wonderwerk te laat plaasvind. En waar dit gebeur, word gedemonstreer hoe die mens
heerser oor God kan word.
Hierdie tweede versoeking poog eweneens om die Seun se aandag van die Vader af te trek.
Dit poog eweneens om Jesus se aandag af te trek van ’n lewe van gehoorsaamheid aan die
Vader. Dit wil sy aandag aftrek van sy heilige roeping. Dit wil sy aandag weglei van aandag
aan God, van die verering van God na die verering van die Seun se vertroue op die Vader,
van Godsverering na selfverering. En waar God nie vereer word nie, word die heil van sy
mense prysgegee, en word die strewe na ’n menslike lewe vir almal verraai.
Die versoeking om vir ’n ander mag te kies as Gods mag:
Die derde versoeking vra Hom nie om ’n potensiaal te verwesenlik wat nie verwesenlik moet
word, soos die eerste versoeking nie. Dit vra Hom ook nie om die Vader te manipuleer met
sy onwrikbare vertroue op Hom, soos in die geval van die tweede versoeking nie. Bonhoeffer
noem hierdie derde versoeking die volmaakte versoeking. Hierdie versoeking wil Hom verlei
om die mag en heerskappy van die Vader te bevraagteken. Dit wil Hom verlei om te wonder
of politieke mag, ekonomiese mag, sosiale mag nie tog elders as in die hande van die Vader
is nie. Dit wil Hom laat wonder of die heil nie tog langs ander magsweë as die Vader se brose
mag, sagte mag, kruis-mag, kom nie. Hierdie versoeking wil hom laat twyfel aan God se
definisie van mag, naamlik mag wat via Golgota gaan. Dit wil Hom laat glo dit ís moontlik om
Redder te wees sonder ’n kruis. Hierdie versoeking het ten diepste ook die oogmerk om
Jesus se aandag van die Vader af te lei, om Jesus se aandag van sy godgegewe roeping af te
lei.
Hierdie versoekings sou Jesus regdeur sy bediening aanveg. Hierdie versoekings kom ook
vandag na Jesus se dissipels. Ons gaan steeds gebuk onder die aanvegtinge dat daar
potensiaal is wat ons moet verwesenlik wat nie veronderstel is om verwesenlik te word nie.
Waar dit gebeur, word ons aandag van God afgetrek. Ook vandag nog ervaar ons die
aanvegting dat ons eerder moet bou op ons geloof in God, waarmee ons ons eie voordeel
kan bewerk, as op God self. Ons vertrou dan op die daad van ons geloof en nie op die inhoud
van ons geloof, die drie-enige God nie. Waar dit gebeur, word ons aandag van God afgelei.
Ons word ook vandag nog versoek om te wonder of God regtig regeer, en veral of sy brose
mag werklik die bose in die wêreld kan oorwin. Ook vandag word ons verlei om aanhangers
van kragdadige en gewelddadige magsidees te wees, eerder as aanhangers van die Here van
sagte, brose mag.
Alle versoekings wil ons aandag aftrek van God en ons roeping:
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Die Jode het dikwels gebid dat hulle in versoeking moet kom, en dat hulle deur God staande
gehou moet word teen die versoekings, sodat hulle geestelik sterker kan word. Jesus leer
ons egter om te bid dat ons nie in versoeking moet kom nie. Versoekings is vernietigend. Dit
ruk ons weg van God. Dit trek ons aandag af van God en medemens. Dit trek ons aandag van
ons roeping af. En dit is so gevaarlik omdat dit byna onherkenbaar, en verskuild, en in mooi
gestaltes na ons toe kom. Dit lei ons aandag af sonder dat ons dit besef.
Die Amerikaanse teoloog, Helmut Richard Niebuhr, meen dat die etiek van
verantwoordelikheid begin met die praktyk van aandag skenk. Mense wat aandag skenk, stel
hierdie vrae: Wat is aan die gebeur in die wêreld rondom ons? Wat is God aan die doen in
die wêreld rondom ons? Neem ons deel aan God se werk in die wêreld? Politieke
wetenskaplikes vertel ons al hoe meer dat samelewings nie kan blom as daar nie burgers is
wat die praktyk van aandagtigheid beoefen nie.
Wie die Onse Vader bid, meld aan vir diens. Versoekings wil ons aandag aftrek van die diens
waartoe ons ons verbind. Versoekings wil ons aandag aftrek van die heilige werk om te bid
en werk dat elke mens die menslike lewe sal ervaar van behoort aan die Vader en aan die
Vader se kinders; die menslike lewe waar ons ’n vaderlikheid, moederlikheid, ouerlikheid
ervaar wat aan ons geborgenheid bied; die menslike lewe waar ons die anderse Naam wat
aan ons verbind is ervaar, verseker vir ons ’n lewe van kosbaarheid en hooggeagtheid; die
menslike lewe wat ’n lewe is van vrede wat rus in geregtigheid en vrede wat tot uiting kom
in vreugde; die menslike lewe waar ons onder heerskappy staan van daardie wil wat vir ons
die lewe op aarde hemel maak; die menslike lewe waar almal se behoefte aan basiese
lewensmiddele dringend aangespreek word; die menslike lewe waar ons leef as vergeefdes;
die menslike lewe waar ons leef as vergewendes; die menslike lewe waar ons nie meer
slawe van die bose is nie.
Waar ons versoekings oorwin en aandag skenk, kom die menslike lewe:
Wie Jesus se gebed bid, vra dat die Vader ons help om waaksaam en nugter te wees, om
oplettend te wees en die verskuilde gestalte van die versoeking raak te sien, om
opmerksaam te wees en om agter die misleidende mooi gestalte van die versoeking die bose
raak te sien. “Laat kom ons nie in versoeking nie,” pleit dat niks ons aandag aftrek van
deelname aan die bid om, en die getuig in woord en daad van die menslike lewe wat God
aan die bewerk is vir almal en alles nie.
En hierdie gebed is ’n noodkreet byna aan die einde van die Onse Vader, want so baie
maklik, sonder dat ons dit agterkom, kan versoekings die ywer demp en die vlam blus wat
vloei uit ’n lewe van aandag skenk aan God en God se roeping vir ons.
Die wêredgeskiedenis is vol voorbeelde van mense wat nie aandagtig was nie, en wat nie die
nood raakgesien het wat onder hul neuse gebroei het nie, mense wat later met kollektiewe
berou en kollektiewe verwyt gesê het: As ons maar net geweet het; as ons maar net
opmerksaam was; as ons maar net aandag geskenk het; as ons maar net gebid het: “Laat ons
nie in versoeking kom nie.”

Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster:
Vir bewaring teen versoekings in al sy vorme.
Vir aandag skenk aan God en God se roeping vir ons.
Vir die verwesenliking van ’n menslike lewe vir almal.
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11. ’n Noodkreet om ’n angsvrye lewe – Teks Matteus 6: 9 – 13
Die Onse Vader-gebed sluit af met ’n lofprysing wat dalk later toegevoeg is tot die gebed. Dit
is inderdaad ’n gepaste afsluiting van die bedes om ’n menslike lewe. In hierdie lofprysing is
ook ’n noodroep tot die Vader opgeneem, ’n noodroep om die verwesenliking van ’n
angsvrye lewe, ’n noodkreet om ’n lewe van geborgenheid, ’n noodkreet om die
vergestalting van ’n menslike lewe.
Die angs van skuld en verwerping:
Vroeër is verwys na die eerste van die drie stelle angste wat die Amerikaanse teoloog, Paul
Tillich, geïdentifiseer het. Tillich het geredeneer dat alle mense hierdie drie stelle angste
ervaar. Die eerste stel waarna ons vroeër verwys het, is die angs vir skuld en verwerping, die
angs dat ek vanweë my gebreke en ongenoegsaamheid en skuld verwerping sal ervaar. Die
Kanadese teoloog, Douglas John Hall, redeneer dat die versoeningsteorie van Anselmus wys
op ons verlossing van hierdie angs. Die wete dat Christus in my plek gesterf het, en my skuld
gedra het, neem hierdie angs weg dat ek verwerp sal word deur God en medemens vanweë
my ongenoegsaamheid.
Die angs van eindigheid, toevalligheid en die lot:
Die tweede stel angste is die angs vir eindigheid en die lot. Dit is die angs wat groei as ek my
eie eindigheid en die eindigheid van geliefdes raaksien. Dit is die angs vir siekte, vir lyding,
vir dood. Dit is ook die angs dat ek uitgelewer is aan die magte van die lot, aan die magte
van toeval, aan die magte van kontingensie. Kontingensie beteken dat dinge eintlik ook maar
anders vir my lewe kon uitgewerk het as die dobbelsteentjie dalk net anders geval het, as die
lot net anders beslis het. Daar is eintlik geen rede waarom my lewe geloop het soos hy
geloop het nie. Alles was eintlik maar toevallig. Dit kon net sowel radikaal anders verloop
het. Hierdie angs groei uit die oortuiging dat daar nie wortels en vastigheid in my lewe is nie,
dat daar nie ’n storielyn is wat voorspelbaarheid en sekerheid aan my lewe gee nie.
Douglas John Hall redeneer dat Irenaeus se versoeningsteorie wat in die vroeë kerk
ontwikkel is, wys op die verlossing wat Christus bring van die angs van eindigheid en die angs
van uitgelewerdheid aan die lot en toeval. Irenaeus het geleer dat Christus se
versoeningswerk beteken dat Hy die magte van die bose oorwin het. Op grond van Christus
se kruis- en opstandingsoorwinning bestaan daar nie meer “lordless” magte nie. Alle magte
is aan Hom onderworpe. Die wete dat Christus die Here is, bevry ons van die angs vir die
magte van eindigheid, siekte en dood, die angs vir die magte van toeval en vir die
noodlotsmagte.
Die angs van betekenisloosheid en doelloosheid:
Die derde stel angste is die angste van sinloosheid, betekenisloosheid en doelloosheid.
Mense leef met die angs dat die dag sal aanbreek dat ek nie meer saak maak nie, dat my
lewe nie meer betekenis sal hê nie, dat daar nie ’n doel is waarvoor ek lewe nie, dat ek nie
werklik gemis sal word nie, dat ek maar net sowel nie daar hoef te gewees het nie. Hierdie
angs verlam ’n mens en vul jou hart met hooploosheid. Hall redeneer dat Abelardus se
versoeningsteorie wys op ons bevryding van hierdie angs. Abelardus se teorie, waarna ons
ook vroeër verwys het vertel van God se liefde in Christus, wat ons nie onveranderd laat nie,
maar ons omvorm en vernuwe tot mense wat ook liefde uitstraal en betoon aan God en
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medemens. Hierdie betoning van liefde aan andere op velerlei maniere gee sin en betekenis,
’n doel en rigting aan my lewe.
Dit was altyd van die groot vreugdes in my jare in die gemeentelike bediening as jy bejaardes
besoek om hulle te bemoedig. Maar as jy die tuinhekkie toemaak, stap jy bemoedig weg,
want hierdie bejaardes het jou bedien. Hulle het jou oorlaai met liefde en aanvaarding en
begrip. Hulle het jou verseker dat, al het hulle nie meer die krag en gesondheid om aktief by
gemeente-aktiwiteite betrokke te wees nie, hulle die bediening van voorbidding, van
intersessie, beoefen vir kerk en wêreld en ook vir jou as dominee en vir jou gesin. Ek het
altyd ervaar dat hierdie bejaardes nie die angs van betekenisloosheid en doelloosheid ken
nie, omdat hulle geliefd en aanvaar gevoel het, en omdat hulle soveel liefde in hulle harte
gedra het vir ander mense.
Aan Hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid:
Die lofprysing van die Onse Vader bevestig dat die angsvrye lewe, die menslike lewe, die
koninkrykslewe van geregtigheid, vrede en vreugde sonder twyfel aan die Here behoort, en
van die Here af kom. Die lofprysing bevestig dat die krag wat die Rietsee vir die vlugtende
godsvolk oopmaak (Eksodus 14), en die krag wat Jesus uit die dood opwek (1 Korintiërs
6:14), en die krag wat die koninkrykslewe bewerk (1 Korintiërs 4: 20), aan God behoort, en
van God af kom. Die lofprysing bevestig dat die heerlikheid, die majesteit en soewereiniteit
en skoonheid en skittering, die glorie en glans en glinstering, ja, die volmaaktheid en
volkomenheid, aan die Vader behoort, en van die Vader kom.
Dit behoort vir altyd en verseker aan Hom:
Die lofprysing bevestig dat die koninkryk en die krag en die heerlikheid vir ewig aan die Here
behoort. Ewig het ’n tweërlei betekenis. Dit verwys enersyds na die feit dat die koninkryk en
krag en heerlikheid vir altyd aan die Here behoort. Dit beteken tweedens dat die koninkryk
en die krag en die heerlikheid verseker aan die Here behoort. Daar is geen twyfel daaroor
nie. Dit behoort verseker aan die Here.
Die betekenis van die Amen-geloof:
Hierdie sekerheid word bevestig deur die woordjie “Amen”. Amen beteken mos letterlik “dit
staan vas, dit is seker”. Die Heidelbergse Kategismus, Sondag 52, Vraag en antwoord 129 se
uitleg van die Amen is verhelderend. Amen beteken “my gebed is baie sekerder deur God
verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom begeer”. Dit is vas en seker dat God
gebed my verhoor, veel meer seker as wat ek in my hart kan begeer dat Hy dit verhoor, of as
wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom begeer.
Die Amen bely dat ons weet die Vader laat ons aan Hom behoort, en aan sy ander kinders –
veel meer as wat ons dit in ons harte kan begeer. Die Vader laat ons die geborgenheid en
rustigheid van vaderlikheid, moederlikheid en ouerlikheid ervaar – meer as wat ons in ons
harte kan voel dat ons dit van Hom begeer. Die Vader verbind sy volmaakte Naam aan ons
en bied ons waardigheid en hooggeagtheid – veel meer as wat ons in ons harte kan voel dat
ons dit van Hom begeer. Die Vader laat deel ons in die koninkrykslewe van geregtigheid,
vrede en vreugde – veel meer as wat ons in ons harte kan voel dat ons dit van Hom begeer.
Die Vader laat breek vir ons die hemel op aarde deur – veel meer as wat ons in ons harte kan
voel dat ons dit van Hom begeer. Die Vader voorsien in ons behoeftes as aardse en
liggaamlike wesens – veel meer as wat ons in ons harte kan voel dat ons dit van Hom
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begeer. Die Vader bevry ons van die bose in al sy vorme – veel meer as wat ons in ons harte
kan voel dat ons dit van Hom begeer. Die Vader bewaar ons van versoekings wat ons aandag
aflei van die verwesenliking van die menslike lewe – veel meer as wat ons in ons harte kan
voel dat ons dit van Hom begeer.
Kies tussen die menslike lewe van die Amen-geloof en die onmenslike lewe van die Angsongeloof:
Die keuse is duidelik voor ons. Kies tussen ’n menslike lewe van die Amen en die onmenslike
lewe van die angs. Slaan ons die weg in van die onmenslike lewe van angs, skuldgevoel,
gevoelens van minderwaardigheid, gevoelens dat ek nie goed genoeg is nie, vrees vir
verwerping, of slaan ons die weg in van die Amen-geloof, die weg van die blye versekering
dat die Heer wat ons hierdie gebed leer bid, ons skuld gedra het, en in ons plek verwerp is,
dat Hy ons goed genoeg maak, dat die Here se genade vir ons genoeg is?
Slaan ons die weg van angs in, van vrees vir siekte, vir eindigheid, vir die dood, vrees vir
toeval, vir die noodlot, vir die dobbelsteentjie, of slaan ons die weg in van die Amen wat ons
verseker die Here het alle magte oorwin?
Slaan ons die weg in van angs en vrees vir betekenisloosheid en sinloosheid, en
doelloosheid, of slaan ons die weg in van die Amen wat ons verseker dat die Here ons so
baie liefhet en dat Hy ons omvorm tot mense wat self ook liefde uitstraal?
Waar ons met die amen in ons harte leef, vervaag die angs, en groei die blye versekering en
geborgenheid en moedigheid en sterkte. En dáár groei die menslike lewe. Die Engelse
woordspeling help ons dalk om die punt te onthou: A humane life means we say no to
Anxiety. A Humane life means we say yes to the Amen. A humane life means we say yes to a
life of blessed Assurance. A humane life means we say yes to a life of Assertiveness and
strength.
Meer as wat ons dit ooit in ons harte kan voel dat ons dit van Hom begeer, verhoor die
Vader ons gebede, en verwesenlik die Vader die menslike lewe vir mens en dier en natuur
en plant, want aan Hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in
ewigheid. Amen!
Vir voorbidding by die Heilige Gees, die Gees van Pinkster
Ons sluit af met die Onse Vader.

