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1.Ps.23 verse 1, 2, 3. Totius beryming. 
 
Skriflesing Jesaja 9. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien, oor dié wat in die 
donker land was, het 'n lig geskyn. 2 U het dié wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle 
blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly soos mense bly is in die oestyd, 
soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. 3 Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk 
verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. 4 
Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand 
word, deur die vuur verteer word. 5 Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, 
en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 6 Sy 
heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit 
en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van 
nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. 7 Die Here het 
'n boodskap gestuur vir Jakob, vir Israel; Hy het hulle aangespreek: 8 Die hele volk, Efraim en die 
inwoners van Samaria wat so trots en selfversekerd is, moet dit weet. Hulle sê: 9 “Die huise van 
roustene het wel omgeval, maar ons sal met gekapte klip bou; die wildevyebome is wel afgekap, 
maar ons sal dit met seders vervang.” 10 Die Here gee aan Resin se teëstanders die oorhand oor 
hom en hits sy vyande aan. 11 Arameërs uit die ooste en Filistyne uit die weste het vir Israel met een 
hap verslind. Ondanks dit alles bedaar die toorn van die Here nie; sy hand bly uitgesteek teen hulle. 
12 Die volk het hulle egter nie bekeer tot Hom deur wie hulle gestraf is nie, hulle het nie gevra na die 
wil van die Here die Almagtige nie. 13 Daarom sal die Here vir Israel heeltemal vernietig op een 
enkele dag; Hy sal kop en stert, palmtak en biesie, afsny. 14 Die leiers en die koning se gunstelinge is 
die kop, die profete wat leuens verkondig, is die stert. 15 Dié wat die volk moes lei, het hulle mislei, en 
dié wat gelei moes word, is verwar. 16 Almal is godloos en sleg, elke mond laster teen die Here. 
Daarom sal selfs die volk se jongmense die Here nie meer vreugde verskaf nie en sal Hy nie langer 
barmhartig wees oor die volk se weeskinders en weduwees nie. Ondanks dit alles bedaar die toorn 
van die Here nie; sy hand bly uitgesteek teen hulle. 17 Die goddeloosheid brand soos 'n vuur. Dit 
verteer dorings en dissels en steek die digte takke van die bos aan die brand, sodat hulle in 'n 
rookkolom verdwyn. 18 Onder die straf van die Here die Almagtige brand die land weg, die volk het 
vuurmaakhout geword; die een mens bekommer hom nie oor die ander nie. 19 Elkeen verslind links 
en regs maar kry nie genoeg nie. So verteer hy sy eie krag.  
 
Galasiërs 4. 
Hierby wil ek nog dít sê: Solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van dié 

van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. 2 Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy 

onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. 3 En so is dit ook met ons. 

Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. 4 Maar toe 

die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit 'n vrou 

gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe 5 om ons, wat aan die wet onderworpe 

was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. 6 En omdat ons sy kinders is, 

het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: 

Vader! 7 Jy is dus nie meer 'n slaaf nie; jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou 

ook sy erfgenaam gemaak.  

 

Nagmaalsformulier. 

 

2. Lied 297: 1, 2, 3. 

 

3. Ps. 46: 1, 2, 3. 
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Inhoud. Gelowiges leef onder God se genadeheerskappy, maar goddeloses is aan sy wet 

onderworpe. Hulle is God se arbeiderskolonie en gedra hulle ook so. Ons kan nie deur hulle 

geïnspireer word in hulle verset teen God nie. Ons dien God as sy kinders in liefde. 

 

Teks 4: 6 En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte 

gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader! 

 

Tema: God het Hom self ons Vader gemaak maar Hy is die wêreld se Baas. 

 

Ons kyk vir ŉ laaste keer na die tema en saak dat God ons Vader is in hierdie 
godlose gemeenskap onder hierdie godlose owerheid.  

 

In ons gelese gedeeltes hoor u dat God in hierdie goddelose land ons Vader is 

terwyl Hy die wetteloses se Baas is. Hy onderwerp hulle aan sy wet terwyl Christus  

in ons plek aan die wet onderworpe was om ons in sy genadeheerskappy in te sluit. 

  

1. Dink u dit is enigsins moontlik dat die volgende kan gebeur, wanneer arbeiders 

  by ŉ boer of besigheidsman se werk  
 staak,  

 eiendom beskadig en  

 mense met geweld intimideer en beseer 

dat so eienaar se kinders dit as ŉ geleentheid sien om ook net so wetteloos soos 

hulle pa se arbeiders te word? 

 

Kinders!  

 

Dink julle daar is iewers in die wêreld kinders wat ook begin  

 om te staak om huiswerk te doen,  

 om hulle pa se goed stukkend te slaan en  

 om hulle ander boeties en sussies seer te maak omdat die arbeiders besig is 

om by pa se onderneming so wetteloos op te tree? 

 

Daar is nêrens in die hele wêreld sulke kinders nie! Ouers se kinders word nie 

wetteloos en misdadig as ouers se arbeiders wetteloos en misdadig word nie. 

 

Hoekom nie? 

 

Pa’s maak mos ook dat kinders hulle werk moet doen, dat kinders na hulle reëls, 
moet luister en pa’s straf ook kinders. Dit is eintlik nog erger want al doen jy alles wat 

jou pa sê betaal hy jou nooit soos hy die arbeiders betaal nie. 
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Dit is die groot geheim wat ons vandag in die Here se Woord moet ontdek: die Here 

regeer ons as sy kinders op so ŉ spesiale manier, dat ons nooit ooit saam met die 

Here se arbeiders wetteloos en misdadig word nie. Paulus stel dit so dat ons is nie 

  langer slawe, arbeiders nie, ons is nou kinders van God 

 

2. Hierdie spesiale manier waarop God ons as sy kinders regeer is die 

genadeheerskappy van die Here. Genadeheerskappy is totaal ŉ ander manier van 

regeer as wanneer die Here deur sy wet regeer. 

 

Hierdie ander en nuwe manier van regeer, deur liefde en genade en nie die wet nie 

word deur die profeet Jesaja in Jesaja 9 aangekondig. 

Hierdie spesiale regeringswyse word geopenbaar met vyf name vir die Here: 

   

Wonderbaar, 

Raadsman,  

Matige God,  

Ewige Vader en  

Vredevors.  

 

Met hierdie vyf name wys die Here dat Hy doen as Here iets wat niemand anders in  

die hele wêreld doen nie: 

 

 9:6 “Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af 

en vir altyd.” 
 

3. Ons dink baie keer die groot probleem in en met liefde vir God gaan oor skuld. 

Daarom dink ons altyd die Here het vir ons skuld kom ly en betaal en dat die groot 

werk wat die Here doen is om ons skuld weg te vat. 

 

Dit is nie verkeerd dat die Here vir ons sondeskuld kom ly en betaal het en ons skuld 

kom wegvat het nie. Dit is egter glad nie die groot probleem wat die Here kom oplos 

het nie. 

 

Die groot probleem wat die Here kom oplos het, is die wetteloosheid van goddelose  

mense. Dit is wat die profeet die duisternis en donkerte noem in 8:23. Dit is die lewe 

binne die wetteloosheid van goddeloses wat alles in die land duister en donker 

maak. In vers 16 word dit so beskryf in die 53 vertaling: “want hulle is almal 

roekelose mense en kwaaddoeners, en elke mond spreek goddeloosheid.” 
 

Dit is wat alles in mense se lewe, die gemeenskap en land donker en duister maak -- 

roekelose wetteloosheid van goddeloosheid en goddeloses. 
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Teenoor die wetteloosheid van goddeloses wat alles duister en donker maak, is die 

werk wat die Here doen, lig. Die Here neem nie soseer skuld weg nie as wat die 

Here die lewe in wetteloosheid en goddeloosheid weg neem. 

 

4. Wat is hierdie lig wat die Here bring wat die donkerte weg vat? Dit is die nuwe 

wyse waarop God sy kinders regeer: Hy regeer hulle deur “sy Gees.” Teenoor die 

wettelose goddeloosheid bring die Here reg en geregtigheid. Reg en geregtigheid is 

die lewe binne die liefde van God volgens sy gebooie oor liefde. 

 

Die kontras lig en duisternis in Jesaja gaan oor die lewe binne God se liefde en wet 

teenoor ŉ lewe sonder God se liefde en wet: roekelose wetteloosheid. 

 

Dit is ook hoe ons die vyf name vir die Here in Jesaja moet hoor. 

 

VREDEVORS 

Vredevors beteken die Here bring die vrede dat mense weer binne die liefde van 

God volgens sy wet kan leef. Hulle kan weer wees waarvoor God hul gemaak het en 

doen wat God hul voor gebruik. Vrede beteken hier alles behalwe vry wees van 

skuld. Dit beteken vry om binne die liefde van God se wet te kan leef. 

 

MAGTIGE GOD  

Magtige God beteken dat God die mag van wetteloosheid en goddeloosheid breek. 

God bevry sy kinders van die magsgreep dat hulle self nie reg en regverdig is nie en 

daarom eintlik niks anders as goddeloses is nie. 

 

EWIGE VADER 

Ewige Vader beteken dat God regeer nie met die geweld en mag van afgode nie, 

maar God regeer in en deur sy genade en liefde as Vader. God is nie vandag die 

genadige en liefdevolle Vader en more is Hy weer ŉ magtige geweldenaar teenoor 
sy kinders nie. Hy regeer altyd as Vader. 

 

WONDERBAAR EN RAADSMAN 

God is wonderbare raadsman beteken dat God op so wyse God is dat deur sy 

wonderbaarlike wysheid vir sy kinders die wysheid van sy wette in hulle harte gee 

sodat hulle die wysheid van sy wette raaksien en in die wysheid van sy wette hulle 

lewe in liefde inrig en leef.  

 

Hy is nie ŉ afgod wat mense deur vrees of magsug aan sy wette onderwerp nie. 

   

5. Hierdie nuwe regeringwyse beskryf Paulus in Galasiërs 4. Hy verklaar dat Jesus 

die Here is wat hierdie Gees aan sy kinders gee: die Gees wat hulle tot kinders van 

God maak. 
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Dit is die Gees van Jesaja 9:  

 die Here maak ons kinders wat die vrede het dat ons deur reg en geregtigheid 

regeer word,  

 dat God ons deur sy genade en liefde as Ewige Vader vasbind,  

 dat God met sy mag die magsgreep van goddeloosheid en wetteloosheid oor ons 

breek,  

 dat God wonderbaarlik sy kinders in hulle harte die liefde en wysheid vir sy wette 

gee sodat hulle die wysheid van sy wil sien en navolg. 

 

Alles wat God op hierdie wyse doen maak dat sy kinders uitroep: “Ons Vader!”  
 

Jesus gee ons hierdie Gees wat ons innerlik sulke kinders van God maak. 

 

6. Dit is ŉ totaal ander gees as die gees van hierdie goddelose wêreld: om nooit 
vrede met God se reg en geregtigheid te hê nie, God se wet nooit as wysheid te wil 

en nie, nooit deur God se liefde en genade aan sy wet gebind te word nie en om te 

glo dat God nooit magtig teenoor wetteloosheid mag optree nie. 

 

Dit is die verskil tussen gees van arbeiders en die Gees wat die Here aan sy kinders 

gee. Sy kinders wil in sy reg en geregtigheid leef maar arbeiders is nooit te vrede 

met reg en geregtigheid nie. 

 

Wie van ons ken arbeiders wat staak, breek en moor omdat hulle reg en 

geregtigheid wil hê? Dit is nie waar nie. Hulle wil glad nie reg beloon word vir werk 

wat reg gedoen is nie. Hulle wil glad nie diens lewer in liefde waarvoor hulle beloon 

moet word nie. Hulle wil nie reg leef en reg doen en daarom reg behandel word nie.  

 

Eintlik wil hulle nie arbeiders wees nie. Hulle wil die baas van ander se 

ondernemings wees. Hulle wil net soveel soos hulle werkgewers kry al is hulle net 

arbeiders. Hulle wil eintlik sy besigheid oorneem en begin om te sê wat gedoen moet 

word soos hulle dit wil hê, so min moeite as moontlik vir te veel geld. 

   

Wie nie aan hierdie begeertes en drome toegee nie, word met mag verniel en 

gedwing om toe te gee aan hulle onbehaaglikheid om arbeiders te wees. 

 

Die laaste ding wat goddeloses in hierdie wêreld wil hê is om self in reg en 

geregtigheid te leef. Hulle soek altyd die mag om hulle en hulle begeertes bo alle reg 

en geregtigheid te verhef.  

 

Volgens Paulus is alle mense behalwe God se kinders, God se arbeiders. Hulle leef 

om hulle drif met mag uit te leef, nie om in die reg en geregtigheid van God se wet te 

leef nie.  
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7. Wat doen Christus vir ons en met ons wat ons só ander maak? 

 

Paulus stel dit só: Hy was uit ŉ vrou gebore en van sy geboorte aan die wet 
onderworpe. Dit beteken Christus moes volgens die wet van God reg liefhê en 

reg leef, maar terwyl Hy dit gedoen het, was Hy veroordeel, gestraf en verwerp as ŉ 
wettelose goddelose. 

 

Dit is wie Christus as mens in ons plek was en vandag vir ons nog steeds in die 

hemel is: reg en regverdig. Hy sluit ons by sy reg en geregtigheid in en laat dit ons 

eie wees. Op hierdie wyse, om Christus se reg en geregtigheid te deel is ons werklik 

vir God en voor ons naaste reg en regverdig. 

 

Deur ons hierin te laat deel gee die Here ons ook die nuwe innerlike om God as 

Wonderbare raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors lief te hê. 

 

Wie deel in Christus se reg en geregtigheid roep God aan as Vader! Om in hierdie 

reg en geregtigheid te deel met Christus is die wyse waarop God ons heeltemal 

anders regeer as alle ander mense. 

 

 Ons deel in die reg en geregtigheid wat die Here ons by insluit in Christus. 

   Hy is ons plek aan die wet se oordeel en straf, se eis tot reg en geregtigheid 

   onderworpe gewees, sodat ons nooit aan die wet aan hierdie manier onder 

   worpe is nie: God is nooit ons Baas nie, maar ons Vader. 

 

 Van alle ander eis God dat hulle self reg en regverdig moet wees anders straf 

Hy hulle. Hulle is aan die wet van God as Skepper en Here van die 

skepping onderworpe. 

 

Dit is die werklike verskil tussen kinders en arbeiders: ouers laat hulle kinders vir 

hulle liefde reg wees maar arbeiders moet voldoen aan die eise van die ouers, 

anders word hulle weggejaag. 

 

Hierdie genadeheerskappy van die Here maak ons innerlike anders as arbeiders. 

 

 Ons wil gebind in sy liefde en genade die wysheid van sy wet hoor;  

 ons wil uit sy liefde en genade Hom as Vader eer en dien volgens sy wet;  

 Ons wil Hom ken as die Here wat die magsgreep dat ons nooit vir God reg en  

regverdig is bevry het  

 en daarom wil ons in die vrede leef dat Hy ons in die orde van sy wet lei. 

 

8. Hoe leef gelowiges in hierdie godlose land onder hierdie godlose owerheid? 
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Ons leef binne ŉ ander verbintenis en orde as die arbeiders van hierdie wêreld: ons 

leef binne die genadeheerskappy van die Here. 

 

Die Here gee ons die Gees wat ons regtens en innerlik kinders van God laat wees. 

Daarom kan ons nooit deel word van die gees van hierdie wêreld se arbeidskolonie 

nie. 

 

Kinders word nie deur arbeiders se stakings en oproere lus gemaak om ook deel van 

die wetteloosheid en goddeloosheid van hierdie wêreld te word nie. 

 

Dit is nie ons las om nie so te word nie. Dit is ons vryheid!  

 

Dit is die verwondering waarmee ons elke keer vervul moet word wanneer ons weer 

ŉ keer en nog ŉ keer die vernieling en plundering van die wetteloosheid van hierdie 

goddelose owerheid en gemeenskap moet dra: 

 

Dit is ons vryheid om kinders van God te wees. Ons kan nie arbeiders wees nie. Ons 

kan nie deelneem aan wetteloosheid en plundering nie. Ons kan ons ook nie 

daardeur goed laat voel of een of ander eie wins daaruit probeer skep nie. 

 

Kinders het glad nie deel aan die gees van arbeiders nie. Hulle word deur die 

genadeheerskappy van Christus met ŉ totaal ander gees vervul:  
 

 ons soek en verlustig ons in die wysheid van God se wet;  

 

 ons wil in die vrede van die orde van sy wet leef;  

 

 ons is vervul met sy Vader liefde om sy wet te onderhou en  

 

 ons is van die magsgreep dat ons nooit vir God reg of regverdig kan wees nie, 

bevry. 

 

Ons leef in sy liefde en binne die geregtigheid wat Hy ons in laat deel het ons Hom 

en sy wet lief. Die wet waarmee Hy die wêreld bestuur! Dit is ons vryheid om nie 

deel van die gees van die arbeider van hierdie wêreld te wees nie. 

 

Hierdie andersheid dat ons aan die wil van ons Vader gebind wil wees, is nie omdat 

ons ŉ ander kultuur as ander mense het nie. Dit is nie ons kultuur wat ons hierdie 
karakter gee nie, dit is ons omdat God ons Vader is en ons sy kinders laat wees wat 

Hom ken as Wonderbare raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors. 
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Dink u dat die 14 miljoen rand se neute wat in Levubu gesteel word, is net die werk 

van een kultuurgroep? Die neute wat hierdie jaar hier gesteel is, word op die rakke 

van bekende kettingwinkels verkoop deur mense uit alle kulture. 

 

Die plundering en roof is die werk van goddelose en wettelose mense uit alle kulture. 

Wat ons anders maak is God wat Hom ons Vader maak en sy kinders laat wees, nie 

ons kultuur nie. 

 

9. Hoe leef gelowiges in hierdie godlose land onder hierdie godlose owerheid? 

 

Met die gemoedsrus dat God arbeiders as arbeiders behandel en sy kinders as sy 

kinders behandel. God weet hoe om sy kinders as kinders te behandel en sy 

arbeiders as arbeiders. 

  

Hoe behandel God arbeiders? Hy is hulle Baas. 

 

Deur hulle self aan die wet te onderwerp. Hy onderwerp hulle aan die oordeel, die 

vloek en oordeel van die wet en hou hulle aan die volle eis dat hulle self reg en 

regverdig in sy diens moet wees anders ontslaan Hy hulle en laat hulle in eie ellende 

leef. 

 

Kyk hoe reageer die wetteloses in Jesaja se tyd as God hul plunderwins verniel: “8 

die hele volk, Efraim en die inwoners van Samara wat so trots en selfversekerd is, 

moet weet: Hulle sê Die huise van roustene het wel omgeval, maar ons sal met 

gekapte klip bou; die wilde vye bome is wel afgekap, maar ons sal dit met seders 

vervang.” 
 

God verniel hulle plunderwinste maar hulle hou daarmee aan asof hulle nog beter 

gaan plunder en roof, maar dit is ŉ waan. In een oomblik vernietig God hierdie 

plunderkultuur! 

 

Dit is hoe God die God van arbeiders is! Hy is hulle Baas. Hulle is nie sy baas nie. 

 

Kinders!  

 

Wat sal julle van kinders dink wat bang word as hulle pa die arbeiders afdank en 

wegjaag omdat hulle staak en plunder en dink dat hulle pa dit met hulle ook gaan 

doen en dan hulle pa beskuldig dat Hy liefdeloos is en die arbeiders net soos sy 

kinders moet behandel? 

 

Hulle is skoon simpel. Hulle dink hulle pa is hulle Baas! 
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Kinders kan nie so dink en voel wanneer pa arbeiders behandel soos arbeiders: wie 

werk word beloon en wie staak word afgedank. Pa is hulle Baas maar pa is my 

Vader. 

 

Broers en susters, in die preekreeks waarmee ons besig was, het ons die hele tyd 

gesien dat God self wettelose goddeloosheid straf sonder verskoning, dat God die 

groot speurder teen misdaad is en misdadigers in hulle status en gewete as mens 

brandmerk vir straf en oordeel, dat God die welvaart van misdaad vernietig en God 

self goddeloses wat sy amp en diens as magsmiddels teen die gemeenskap gebruik, 

hulle amp en diens ontneem. 

 

Ons mag op geen manier hierdeur bedreig voel deur God wat hulle aan sy wet 

onderwerp nie. Dit is die diepste rede hoekom mense nie goddeloosheid as 

goddeloosheid en wetteloosheid as wetteloosheid wil erken nie. 

 

Omdat hulle voel hulle is ook net so en God sal hulle ook net so behandel soos God 

sy arbeidskolonie behandel – hulle ken God as Baas en nie as Vader nie. Hulle voel 

God sal hulle ook so behandel soos Hy sy arbeiders behandel. 

 

Wie so voel en dink, sien en glo nie die genadeheerskappy van God nie. God maak 

en regeer ons as sy kinders Hy het vir ons ŉ totaal nuwe manier van regeer geskep: 
sy genade en liefdesheerskappy. Hy is vir sy kinders Vader 

 

Ons moet Hom in hierdie geloof ontdek: “Abba Vader”. Hy maak en laat ons sy 

kinders wees, ons is nie God se arbeiders onderworpe aan die wet nie. 

 

In hierdie gemoedsrus oor hoe God ons God is, leef ons tussen hierdie goddeloses 

onder ŉ goddelose owerheid: God is ons Vader en God is hulle Baas! 

 

Hierdie drama speel elke dag voor ons oë: God is hierdie arbeidskolonie se Baas: 

Hy ontslaan hulle, ontbloot hulle misdaad, brandmerk hulle, vervolg hulle en vernietig 

hulle plunderwinste.  

 

Kinders het ŉ diepe gemoedsrus wanneer hulle sien wat God as Baas van arbeiders 

met hulle doen! Hy laat geen arbeider sy baas wees nie. 

 

10. Hoe leef gelowiges in hierdie godlose gemeenskap onder hierdie godlose 

owerheid? 

 

As kinders wat hulle Vader liefhet en dien, vervul met die Gees van sy 

genadeheerskappy 

 

 met eerbied vir sy wet terwyl niemand dit meer ag nie; 
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 met ontsag vir sy wet terwyl almal dit minag; 

 met die vreugde oor die wysheid van sy wet terwyl almal  

met eie wysheid in hulle eie duisternis verstrik raak. 

 met die innerlike vrede oor die orde en reg van sy wet, terwyl 

almal in die wanorde van hulle eie mag wil leef 

 met ŉ openbare verbintenis tot diensbaarheid volgens sy wet terwyl 
Die hele goddelose gemeenskap ingestel is met die houding wat Jesaja uitwys: 

“18 Onder die straf van die Here die Almagtige brand die land weg, die volk het 
vuurmaakhout geword; die een mens bekommer hom nie oor die ander nie. 19 
Elkeen verslind links en regs maar kry nie genoeg nie. So verteer hy sy eie krag.” 
 
Kinders dien hulle Vader. Hulle veg nie teen die arbeiders asof God nie weet hoe om 

self die arbeiders te hanteer nie. Kinders van God baklei nie met die arbeiders 

nie: geen heilige oorloë nie. God weet self hoe om met die arbeiders af te reken. 

 

11. U kan en moet die teken van die nagmaal net op een manier opneem: in die 

geloof dat U deel is van die genadeheerskappy, Christus was in my plek aan die wet 

onderworpe sodat ek kind van God kan wees. 

 

U kan en moet hierdie teken van die nagmaal net op een manier opneem: die 

goddelose en wettelose wêreld buite Christus is aan die wet van God onderworpe. 

God is hulle Baas. 

 

U kan die nagmaal net op een manier opneem: net die kinders van God deel in 

hierdie feesmaal om ingesluit te wees in die reg en geregtigheid van Christus. 

Innerlike gesterk in die wete God is ons Vader leef ons met die gemoedsrus en 

toewyding Hy weet hoe om ons Vader vir ons te wees terwyl ons in hierdie godlose 

land onder hierdie godlose owerheid leef. 

 

Die wetteloses en goddeloses mag nie hieraan deel neem nie. Hulle moet as God se 

arbeiders buite staan en werk vir hulle eie reg en hulle self regverdig vir God  

onder sy wet. Ons mag op geen manier ons met hierdie arbeiders en hoe God-hulle 

as Baas behandel vereenselwig nie. 

 

Neem hierdie teken op en ontdek God is U Vader en die wêreld se Baas! 


