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Die almagtige werking van
God, waardeur Hy ons
natuurlike lewe skep en
onderhou, sluit nie die
gebruik uit van die middele
waardeur
God
na
sy 1 Jesaja 55:10-11
oneindige
wysheid
en
goedheid hierdie krag van
Hom wil uitoefen nie, maar
eis juis dat hulle gebruik sal
word.
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God, waardeur Hy ons
weergebore
laat
word,
volstrek nie die gebruik van
die evangelie uit en werp dit
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nie
omver
nie.
Inteendeel, die alwyse God
het dit tot 'n saad van die
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wedergeboorte
en
tot
voedsel vir die siel bestem.
1 Petrus 1:23 Die apostels, en die leraars
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wat hulle opgevolg het, het
dan ook die mense oor
hierdie genade van God, tot
sy eer en tot onderdrukking
1 Petrus 2:2
van alle hoogmoed, gelowig
onderrig.
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Want soos die reën en die sneeu van die hemel
neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die
aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en
uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die
eter; so sal my woord wees wat uit my mond
uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar
doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles
waartoe Ek dit stuur.

Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit en dit
gaan nie daarheen terug nie maar deurweek die
aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat
daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal
die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal
nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar
dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring
waarvoor Ek dit gestuur het.

Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die
Want aangesien in die wysheid van God die wêreld
wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou
deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God
kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om
behaag om deur die dwaasheid van die prediking die
deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te
wat glo, te red;
red wat glo.
Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord
Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die
van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om
woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge
dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat Hy
van sy skepsele kan wees.
geskep het.
... want julle is wedergebore nie uit verganklike saad Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad
nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en
van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is ewige woord van God. Die Skrif sê: "Die mens is soos
soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ŉ gras, en al sy prag soos ‘n veldblom; die gras verdor
blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, en die blom val af, maar die woord van die Here, dít
maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En bly vir ewig." En hierdie woord is die evangelie wat
dit is die woord wat aan julle verkondig is.
aan julle verkondig is.
en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle
onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle
kan opgroei ...
daardeur kan opgroei en die saligheid verkry.

En hulle het volhard in die leer van die apostels en in Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die
Hulle het ook nie nagelaat
3 Handelinge 2:42 die gemeenskap en in die breking van die brood en apostels en die onderlinge verbondenheid, die
om die mense ondertussen
in die gebede.
gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

deur middel van heilige
vermanings
uit
die
evangelie,
onder
die
bearbeiding van die Woord,
van die sakramente en van
die kerklike tug te hou nie.

Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer
ons om die mense te oortuig; maar voor God is ons
openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens
openbaar te wees. Want ons beveel ons nie weer by
julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem
oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle
op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want
as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God; en as ons
by ons verstand is, is dit om julle ontwil. Want die
liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel
is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal
gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die
wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar
vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons
2
Korintiërs ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie;
5:11-21
en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou
ken ons Hom tóg nie meer so nie. Daarom, as
iemand in Christus is, is hy ŉ nuwe skepsel; die ou
dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut
geword. En dit alles is uit God wat ons met Homself
versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening
van die versoening gegee het, naamlik dat God in
Christus die wêreld met Homself versoen het deur
hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord
van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree
dan op as gesante om Christus wil, asof God deur
ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle
met God versoen. Want Hy het Hom wat geen sonde
geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan
word geregtigheid van God in Hom.

2 Timoteus 4:2

... verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig;
weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en
lering;

Ons weet wat dit beteken om die Here te dien.
Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons
bedoelings, en ek vertrou dat julle ook van ons
bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by
julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om
trots te wees op ons, sodat julle ‘n antwoord kan hê
vir dié wat trots is op die uiterlike en nie op die
innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was
ons dit vir God; en as ons by ons verstand is, is ons
dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat
ons tot die insig gekom het dat een vir almal
gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het.
En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie
meer vir hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat
vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons
beoordeel dus van nou af niemand meer volgens
menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër
volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel
ons Hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus
behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe
het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons
deur Christus met Homself versoen en aan ons die
bediening van die versoening toevertrou. Die
boodskap van versoening bestaan daarin dat God
deur Christus die wêreld met Homself versoen het en
die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die
boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.
Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is
God wat deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons
smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening
met God wat Hy bewerk het! Christus was sonder
sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar
behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus,
deur God vrygespreek kan wees.
verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en
ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle
geduld onderrig te gee,

Net so moet hulle wat in die
gemeente onderrig gee of
die wat onderrig ontvang,
hulle ook nie nou aanmatig
om God te versoek deur die
Romeine 10:14dinge te skei wat Hy na sy
17
welbehae wou saamvoeg
nie. Deur die vermanings
word die genade immers
gegee, en hoe gewilliger ons
ons amp uitoefen, des te 4
heerliker word die weldaad,
wat God in ons werk,
openbaar. So vorder God se
werk op die allerbeste
manier. Aan dié God alleen
Judas:24-25
kom
toe,
vanweë
die
middele sowel as vanweë die
verlossende vrug en krag
daarvan, alle heerlikheid tot
in ewigheid. Amen.

Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie
geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie
hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor
sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as
hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe
lieflik is die voete van die wat die evangelie van
vrede verkondig, van die wat die evangelie van die
goeie verkondig! Maar hulle was nie almal
gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het
gesê: Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof
is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord
van God.

Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom
glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom
gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder
iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy
nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: "Hoe
wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie
boodskap bring." Die Israeliete het egter nie almal
aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê
immers: "Here, wie het die prediking geglo wat ons
gehoor het?" Die geloof kom dus deur die prediking
wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is
die verkondiging van Christus.

Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid
te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons
Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en
mag, nou en tot in alle ewigheid!

Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te
bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy
heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons
Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom
behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en
die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle
ewigheid! Amen.

