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Liturgie 

1.Lied: 457 1, 2, 3. 

 

Evangelie lesing en genadetoesegging: Rom. 3:19-26. 

 

2. Lied 324: 1, 2, 3.  

 

Nuwe wet en nuwe gehoorsaamheid: Efe. 5: 1-14 

 

3. Lied 556: 1, 2. 

 

Skriflesing: Handelinge 2 

22 “Israeliete, luister na hierdie woorde! God het Jesus van Nasaret aan julle bekend 

gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God Hom by julle laat 

doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan 

julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom 

doodgemaak. Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die 

dood laat opstaan. 

 

“God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies. Hy is 

verhoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van 

die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na 

die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy: “Die Here het vir my Here gesê: Sit aan 

my regterhand  

totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het. “Die hele Israel moet nou vas en seker 

weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak!” By 

die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander 

apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?”  
 

Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die 

Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige 

Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir 

almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” 
 

Filippense 3: 3 Ons het die ware besnydenis, óns wat God deur sy Gees dien, óns 
wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. 4 Tog sou ek 
ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan 
vertrou, ek nog meer: 5 ek is op die agste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit 
die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseër, 6 in my 
ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om 
vryspraak te kry, onberispelik. 7 Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as 
waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want 
om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het 
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ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate 
kan verkry   
9 en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar 
omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in Hom 
glo. 10 Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te 
ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, 11 in 
die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. 12 Ek sê nie 
dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles 
myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het. 13 Broers, ek 
verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los 
van wat agter is en strek my uit na wat voor is. 
 
4. Lied 493: 2, 4, 5, 6. 
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Inhoud. Die geloof in Jesus Christus is hoe ons ons tot God toekeer. Daarom word geloof in 

die Bybel ook bekering genoem. Wanneer dit gaan oor God se genade en liefde is geloof en 

bekering sinonieme. Afgodsdiens noem die wegkeer van Christus die “eerste bekering”. 
 
Teks: Fil. 3: 13 Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding 
doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. 
 

Tema: Om Christus te vertrou is die bekering tot God se genade en liefde. 

 

1.Seker een van die vreemdste en teenstrydigste reaksies van gelowiges is dat 

wanneer jy vir hulle vra of hulle in Jesus Christus glo, hulle vrymoedig en ongevange 

“Ja” antwoord, maar wanneer jy vir presies dieselfde lidmate vra of hulle bekeerd is 

of tot bekering gekom het, is hulle dadelik huiwering en terughoudend om te 

antwoord. 

 

Met my gesprekke met die kinders oor bekering die laaste drie weke het ŉ kind 
hierdie huiwerigheid en terughoudendheid op die vraag: “Het julle al tot bekering 

gekom dit baie mooi verwoord met die teenvraag: “Wat is dit?”  
 

Daarmee het hy bedoel, verduidelik vir my eers wat bedoel jy met hierdie woord 

“bekering”? Dan sal ek jou vraag kan antwoord!  

 

Dit is die werklike huiwering en terughoudendheid op die vraag: “Is jy bekeerd of het 

jy al tot bekering gekom”, hierdie woord word só verskillend deur verskillende mense 

gebruik, dat ŉ mens nie meer seker is oor wat met hierdie woord bedoel word nie.  

 

Ons wil die volgende drie opeenvolgende Sondae na hierdie woord en betekenis in 

die Bybel stilstaan: bekering. 

 

2. Die grondbetekenis van die woord bekering is baie eenvoudig. Dit beteken om om 

te draai. Jy draai om van die rigting waarin jy gegaan het en gaan in ŉ ander rigting. 
 

Dit is hoe Petrus hierdie woord gebruik in die eerste preek van die Christelike Kerk 

na Jesus opgevaar het na die hemel. Wanneer hy vir die Jode sê: “Bekeer julle”, dan 

sê hy hulle moet omdraai van die rigting waarin hulle beweeg het en in ŉ ander 
rigting gaan. 

 

Hulle moet omdraai! 

 

3. Waarheen moet hulle draai wanneer hulle omdraai? 
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Dit sien ons duidelik in die reaksie op sy preek. Lukas sê dat by die aanhoor hiervan” 
is hulle diep getref. Die aanhoor waarvan? 

 

Presies net wat Petrus gepreek het: die aanhoor van wie Jesus is en wat Hy gedoen 

het! Dit is al waaroor Petrus gepreek het.  

 

 Dit was nie Petrus se passievolheid wat hulle diep getref het nie. 

 

 Dit was nie Petrus se veroordeling van, klagte teen, bestraffing van 

of konfrontering met hulle sondes of verlorenheid wat hulle diep getref het nie. 

U het gehoor daar is niks hiervan in hierdie preek nie. 

 Dit was ook nie een of ander diep geestelike belewenis van Petrus wat hulle 

diep getref nie. 

 

Wat hulle diep getref het, was wat Petrus vir hulle verkondig het oor die Christus wat 

hulle as Jode verwag het. 

 

 dat God besluit het en dit vooruit beplan het dat die Christus in sondaars se 

plek veroordeel en gestraf word, dit het hulle diep getref. 

 dat die Christus as mens uit die dood opgestaan het om vir sondaars aan die 

regterhand van God in te staan met wat Hy vir hulle in hulle plek doen, dit het 

hulle diep getref. 

 dat God sondes vergewe en die gawe van die Gees gee deur die Christus en 

deur geloof in die Christus, dit het hulle diep getref. 

 

Waarheen moet hulle draai as hulle omdraai, bekeer? 

 

Hulle moet na Jesus toe draai en glo dat Hy die Christus is! Om na Christus te draai 

en Hom te vertrou vir wie Hy is en wat Hy doen, bekeer. Dit is die enigste betekenis 

wat die woord “bekering” in hierdie oproep van Petrus kan hê. 

 

4. Waarvan moet hulle wegdraai as hulle bekeer? 

 

Die boek Handelinge is baie duidelik hieroor. Petrus praat met die “godsdienstige 

Jode” wat in Jerusalem woon en vir Pinkster byeen was.  

 

Waarvan moes hierdie “godsdienstige Jode” hulle bekeer? 

 

Dit sien ons baie duidelik in Paulus se vertelling van sy bekering in Filippense 3. 

Paulus is ook een van hierdie “godsdienstige” Jode gewees. Hy het ook nes al 

hierdie Jode waarmee Petrus praat tot bekering gekom. 
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5. Ons moet baie versigtig wees vir wat baie mense voorhou as Paulus se bekering. 

Baie predikers hou Christus se verskyning aan Paulus op die Damaskuspad voor as 

sou dit ŉ bekering wees.  
 

Met Paulus moet ons baie duidelik onderskei tussen sy roeping as apostel en sy 

bekering as Jood na Christus toe.  

 

Om as apostel geroep te word, is nie ŉ bekering nie. Dit is net soos met die roeping 
van ouderlinge en diakens. Hulle verkiesing tot hierdie diensposisie en hulle 

aanvaarding van die amp en diens van ouderling of diaken kan nooit ŉ bekering 
genoem word nie.  

 

Op die Damaskuspad het Christus die laaste keer verskyn soos Hy aan sy dissipels 

na sy opstanding uit die dood verskyn het en hulle as apostels aangestel het. Paulus 

stel dit só in 1 Korintiërs 15 vers 8: 

“As die laaste van almal het Hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn.” 
 

Paulus is in sy spore as vervolger van die kerk van die Here deur Christus gestop en 

as apostel aangestel terwyl hy nog nie in die Here geglo het nie. Daarom bekeer hy 

hom nie tot Christus op die Damaskus pad nie, maar vra: “Wie is U Here?” 
 

Dit is eers in Reguitstraat met die besoek van Ananias wat Paulus tot geloof kom en 

die gawe van die Heilige Gees ontvang. 

 

7. Ons het amper iets soortgelyks van hierdie verskil tussen die roeping tot diens en 

om tot geloof te kom ook in die lewe van Martin Luther.  

 

In 1505 was Martin Luther ŉ regstudent. Hy het by sy ouers in die dorp Mansfeld 
gekuier en op pad terug na die universiteit in Erfurt het hy in ŉ donderstorm ingeloop. 
ŉ Weerlig straal het hom amper getref en terwyl hy op die grond neer geslinger is, 

het hy uitgeroep: “Help my, heilige Anna, ek wil ŉ monnik word.”  
 

Met hierdie weerligstraal het die Here Martin Luther uit sy regstudies uitgeslaan tot 

binne die priesterskap van die Rooms Katolieke Kerk. In hierdie posisie het Martin 

Luther die geloof in Christus in die Bybel ontdek. 

 

In Romeine brief het hy ontdek dat net Christus se werke hom en sy liefde vir God 

regmaak. Hy het ontdek hy moet wegdraai van al die dinge wat hy as priester 

gedoen het om vir God reg te wees en na Christus toe te draai om te deel in wat 

Christus vir hom doen.  

 

 Sy roeping tot diens was ŉ weerligstraal. Dit was geen bekering nie. In sy ongeloof 
het hy nog die heilige Anna en nie vir Christus aangeroep nie. Sy bekering was toe 

hy uit sy eie vroomheid na Christus toe gedraai het. 
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Martin Luther het nooit van daardie weerligstraal van die Here as sy bekering 

gepraat nie en net so het Paulus ook nooit van die Here se verskyning op die 

Damaskus pad as sy bekering gepraat nie. 

 

Hy het elke keer daaroor as sy roeping tot apostel gepraat. 

 

8. Daarom moet ons kyk na hoe Paulus self sy eie bekering in Filippense beskryf as 

ons wil weet hoe lyk hierdie bekering van Jode na Christus toe.  

 

Paulus beskryf hierdie omdraai met verskillende teenstellende woorde: 

 

 Hy stel dit as ŉ bate wat waardevol was maar toe waardeloos geword het en 
Christus wat sy enigste bate geword het. vers 7 

 

 Hy stel dat hy dit wat waardevol was, prysgegee het en verwerp het. vers 7 

 

 Hy stel dat hy los wat agter is en uit strek na wat voor hom is. vers 13  

   

 Hy stel dit as die vertroue op uiterlike dinge teenoor die vertroue in Christus. 

vers 4, 5. 

 

 Hy stel dit as om koers te hou op die pad waarmee hy tot hiertoe gekom het, 

bedoelende dat hy van die ander pad se koers afgedraai het. vers 16 

 

Hier het ons Paulus se beskrywing van sy bekering, nes al die ander Jode ook tot 

bekering gekom het met die preek van Petrus in Handelinge 2. 

 

9. Waarvan draai Paulus weg en waarheen draai hy? 

 

Wat is dit wat vir hom eers  

 ŉ bate,  
 waardevol,  

 sy innerlike lewe met God,  

 sy geestelike doelwit voor hom was  

 en die geestelike pad was waarop hy was  

 

waarvan hy weggedraai omdat dit skielik vir hom  

 ŉ verlies,  
 waardeloos, 

 iets uiterliks,  

 ŉ lewe agter hom en  
 ŉ pad geword het waarvan hy van koers verander het? 

Hierdie teenstellende sake wys waarvan Paulus wegdraai en waarheen hy draai. 
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In vers 6 noem hy dit geregtigheid op grond van wetsbeoefening of my geregtigheid 

op grond van die wet in vers 9 teenoor die regverdiging deur die geloof in Christus, 

die regverdiging wat van God kom, deur die geloof.  

 

Hy draai weg van alles wat hy volgens die Here se liefdeswet gedoen het om vir God 

reg te wees en hy draai na Christus wie hom nou regmaak deur wat Hy as Christus 

doen. 

 

Hy draai weg van sy liefdespoging om vir God reg te wees en draai met vertroue na 

Christus om hom reg te maak deur sy kruis en opstanding. 

 

Hierdie is die bekering waartoe Petrus alle mense oproep in Handelinge 2: draai weg 

van liefde vir God as die manier om vir God reg te wees na vertroue in wat Christus 

met sy lyding en opstanding doen om ons vir God reg te maak en reg te laat wees. 

 

10. Dit is wat hulle so diep getref het: hulle moet hulle liefdespogings volgens die 

Here se liefdeswet los om reg te wees vir God en na Christus se dood en opstanding 

draai as God se manier om hulle reg te maak en reg te laat wees. 

 

Daarom vertel Paulus nie van hoe lief hy die Here het of u hy besluit het om die Here 

te lies en te dien nie. Hy vertel:”10. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag 

van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te 

word in sy dood, 11 in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit 

die dood.” 
 

Hierdie getuienis moet u direk saam lees met Petrus se preek: 

 

“God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies. Hy is 

verhoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van 

die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na 

die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy: “Die Here het vir my Here gesê: Sit aan 

my regterhand totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het. “Die hele Israel moet 

nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en 

Christus gemaak!” 
 

Dit is bekering! 

 

Draai weg van jou poging om deur jou liefde vir die Here jou saak met die Here reg 

te maak en draai na Christus wat jou lewe met God reg maak deur in jou plek te sterf 

en op te staan. 

 

Om jou vertroue te stel in wie Christus is en wat Hy vir jou doen en weg te draai van 

jou liefdespoging vir God en jou poging om met God ŉ verhouding te hê.  
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Geloof in Jesus Christus is altyd ŉ bekering weg van jou eie liefde volgens die wet 
na Christus se liefde en lyding! 

 

11. Is ons bekeerd en kom ons tot bekering? 

 

Wat noem ŉ mens dit as jy soos Paulus sê my eie liefdespogings met God en my eie 

maniere om myself vir God reg te laat wees, is nie vir my ŉ bate nie, ek hou nie 
daaraan vas nie, ek beskou dit nie as my innerlike geestelikheid nie, dit is vir my 

waardeloos want net die Here wat in my plek vir my gesterf en vandag leef is wat my 

vir God regmaak en reg laat wees? 

 

Dit is mos niks anders as ŉ bekering nie!  
 

Elkeen wat sy vertroue in Christus stel bekeer van alles wat hy self doen om vir God 

reg te wees. 

 

Vertroue in Christus se lyding in my plek sodat ek nie veroordeel word nie, maar 

verheerlik word as God se kind, is bekering. 

 

Vertroue in Christus se kruisiging dat ek nie vervloek word nie, maar geseën word, is 

bekering. 

 

Vertroue in Christus se dood dat ek nie gestraf word nie, maar in God se diens 

gestel en gehou word, is bekering. 

 

Want elke toekeer tot Christus in vertroue is bekering! 

 

Elke gelowige is bekeerd en leef bekeerd, want bekering is om Christus te vertrou. 

Vertroue is niks anders as ŉ toekeer tot Christus en dit is wat die Bybel bekering 
noem nie. 

 

In die evangelies Matteus, Markus en Lukas en die boek Handelinge beteken 

bekering om jou tot Christus te keer deur Hom te vertrou vir sy lyding en opstanding. 

 

12. Nou hoekom is ons dan so huiwering om op die vraag te reageer of ons al tot 

bekering gekom het? 

 

 Elke gelowige is bekeerd en leef bekeerd want geloof is die toekeer tot Christus. 

 

Die rede vir hierdie huiwerigheid en terughoudendheid is die wyse waarop 

predikante en pastore oor bekering preek. 

 



Om Christus te vertrou is die bekering tot God se genade en liefde. 

Bladsy 9 van 11 

 

Hulle preek soos die Joods-Christelike predikers in die gemeentes gaan preek het 

waar Paulus die evangelie verkondig het. 

 

Dit is mos presies wat Paulus aan die gemeentes in Turkye sê: 

 

 “6 Ek is verstom dat julle so gou van Hom wat julle deur die genade van Christus 

geroep het, wegdraai na ŉ ander evangelie. 7 Daar is nie ŉ ander evangelie nie, al is 
daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus 

verdraai.” (Galasiërs 1) 

 

Wat se omdraai word hier gemaak? Hierdie omdraai is glad nie ŉ bekering tot 
Christus nie. Hierdie predikers draai die evangelie van Christus om. Om die 

evangelie om te draai is heeltemal iets anders as om tot bekering te kom. Wie die 

evangelie omdraai draai Christus om en om Christus om te draai is nie ŉ bekering 
nie. 

 

Dit is om weg te draai van Christus. Hierdie predikers het die boodskap van Christus 

omgedraai en mense op hierdie wyse van Christus weggedraai. Die verwarring wat 

hulle veroorsaak is dat hulle die wegdraai van Christus hul bekering noem. 

 

Wat ons verwar is hierdie verdraaide evangelie wat jou wegdraai van Christus. 

Hierdie verdraaide evangelie klink vandag só: 

 

“Jy moet jou saak, jou lewe en verhouding met God reg maak, jy moet dit doen deur 

jou lewe vir God gee, God in jou lewe in te nooi, jou sondes te bely en jammer 

daaroor te wees. Jy moet dit doen deur Jesus koning van jou lewe maak, Jesus op 

die troon van jou hart sit, jou totaal oor te gee aan die wil en besluite van God, deur 

niks meer te wees nie en God alles te laat wees.” 
 

Wanneer predikante vandag mense tot bekering roep dan sê hulle dat dit hierdie 

geestelike dade is waardeur jy jou self bekeer. 

 

Die tipiese bekeringsoproep vandag klink só! 

 

Wat noem die Woord van God hierdie goed wat predikante en pastore 

  vandag bekering noem? Indien u na hierdie goed kyk sal u sien dit is alles maniere 

waarop die mens probeer om sy saak, sy lewe en verhouding met God reg maak en 

hulle self vir God laat reg wees. Dit is die bedoeling van al hierdie geestelike dade. 

 

Wat noem Paulus hierdie geestelike dade? Hy noem dit, waardeloos, sy uiterlike 

geestelike lewe, die pad waarvan hy weggedraai het en wat agter hom is. Dit is alles 

waarvan hy weggedraai het toe hy na Christus toe gedraai het. Want niks hiervan 

kan hom of sy lewe vir God reg maak en reg laat wees nie. Net Christus se lyding en 

opstanding maak hom reg. 
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Kan u sien wat maak ons deurmekaar? Predikante en pastore maak die wegdraai 

van alles wat jy doen om reg te wees volgens die Bybel, die bekering wat jou 

regmaak vir God! 

 

Hulle verdraai die evangelie en op hierdie manier verdraai hulle bekering! Hulle 

maak bekering iets waarvan jy wegdraai van Christus en omdraai na jou geestelike 

dade. 

 

Hulle draai weg van die geloof in Christus as die manier waarop jy na die Here toe 

draai en hulle noem hierdie wegdraai van Christus hul bekering. 

 

Dit is hoekom ons so huiwerig is oor die woord bekering. Want met hierdie woord 

verdraai predikante en pastore vandag die bekering na Christus.  

 

Hulle draai weg van Christus en noem hierdie wegdraai van Christus hul bekering na 

God toe. 

 

13. Daarom stel baie gelowiges dat hulle nie sulke goeie bekeerde mense is nie, 

hulle glo maar net in Jesus Christus.  

 

Hulle wil nie wegdraai van die Here nie. Hulle wil na die Here toe draai en kan nie 

die wegdraai maak wat predikante en pastore sê hulle moet maak nie. 

 

Ons mag nie huiwerig en terughoudend wees oor bekering nie.  

 

Wie Christus vertrou het bekeer! Wie in vertroue op Christus leef, leef bekeerd. 

   

Ons mag nie dat hierdie verkeerde bekering van vandag, om te draai na al die 

waardelose uiterlike geestelike dade van mense ons huiwerig maak oor ons 

bekering nie. 

 

Daarom sal ons al meer en meer dit wat predikante en pastore as bekering 

verkondig moet uitwys as ŉ wegkeer van Christus  
 

Kom ons herken hierdie verdraaide evangelie wat ons so verwar dat ons nie meer 

openlik en vrymoedig wil sê dat ons bekeerd is en bekeerd leef nie.  

 

Hierdie ander evangelie wil ons wegdraai van Christus. 

 

Ons is bekeerd. Ons glo Christus. Ons het van hierdie ander evangelie weggedraai 

na Christus toe: net Hy maak ons en ons lewe vir God reg.  

 

Ons leef bekeerd omdat ons in die geloof in Christus leef. 
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