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Inhoud. Ons bekerings van sonde en ons geloof in Christus is hoe ons met die Gees wandel. 

Ons sonde doen en bekeer is die wandel met die Gees. Daar is nie ŉ wandel met die Gees 
waar sonde die wandel stop nie. God wandel met ons terwyl ons sondaars is en doen. 

 

Skriflesing 2 Korinthiërs 6: 14 – 7:1; Gal. 5: 24-25 1953 vertaling; Ps. 32. 

 

Teks 2 Kor. 6:16 Ek sal onder hulle woon en wandel, en Ek sal hulle God wees en 

hulle sal my volk wees.  

 

Tema: Ons bekerings is hoe ons met God wandel. 

 

1.Ek wil graag vanoggend vir u twee sake met mekaar in verband bring: die twee 

soorte bekerings van Christene en die lewe met God wat in die Skrif genoem word 

“om deur die Gees te wandel”.  
 

Ons het in hierdie preekreeks gesien gelowiges bekeer altyd die hele tyd met twee 

soorte bekerings na God.  

 

1. Ons bekeer van die wet en wetsonderhouding altyd na Christus vir sy liefde,  

  genade, goedheid en barmhartigheid net deur geloof in Christus.  

2. Ons bekeer altyd uit ons sonde tot gehoorsaamheid aan God se wet om God 

  te eer en te dien. 

 

Ons keer ons altyd in God se liefde in deur geloof en altyd in sy wil in deur 

gehoorsaamheid. 

 

Al twee hierdie draaie tot Christus verwoord Paulus in 2 Kor. 7:1 in die oproep 

om ons te reinig van alles wat ons verontreinig en met diep ontsag vir God ons 

heiligmaking te verwesenlik (NDAV). Ons moet ons heiligheid in Christus glo en 

in geloofsgehoorsaamheid ons van alles wat ons ontheilig wegkeer. 

 

2.Vanoggend wil ons by die vraag stilstaan: “is die sondes wat ons doen en waarvan  

ons ons bekeer, ingesluit in God se wandeling met ons of is dit uitgesluit van God se 

wandeling met ons en ons wandeling in die Gees? 

 

Dit maak ŉ baie groot verskil in hoe God en ons met mekaar wandel. 

 

Wanneer sondes wat ons doen en ons bekerings van hierdie sondes ingesluit is in 

ons die wandel met die Gees, dan wandel ons en God met mekaar ook in en terwyl 

ons sonde doen. 

 

Wanneer ons wandel wanneer ons nie sonde doen nie, maar die wandeling stop 
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wanneer ons sonde doen, dan werk die wandeling met God só: ons wandel ruk – 

ruk, en stop en loop, stop en loop. Wanneer ons nie sonde doen nie, wandel ons en 

wanneer ons sonde doen, dan stop die wandeling in die Gees. 

 

3.Ons teksvers wys ons wat beteken die uitdrukking “wandel” by Paulus.  

 

Dit is ŉ beskrywing van die verbondsverhouding tussen God en mens. 
 

“Ek sal onder hulle woon en wandel” is die direkte verduideliking van die 

verbondslewe “Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.” 
 

In hierdie verbondslewe met God maak God die toesegging dat Hy vir sy kinders 

God is en God sal bly soos Hy God is: liefdevol, genadig, barmhartig en goed. 

Hierdie toesegging is nie ŉ aanbod nie, maar die wyse waarop God dit wat Hy is self 

waar laat wees vir sy kinders. 

 

Dit sien ons in die verbondsstelling: “hulle sal my volk wees”. 
 

Dit beteken dat God se liefde en genade hulle sy kinders maak en laat wees. Hy 

skep in hulle die geloof in sy liefde en die gehoorsaamheid aan sy wil. Hy lei hulle in 

hierdie geloof en liefde. 

 

4.Dit is wat die woorde “woon en wandel” beteken. God woon en leef saam met sy 

kinders, met hierdie besondere aksent in die woord wandel, vir en met hulle hele 

lewensweg van begin tot einde. 

 

God wat met sy kinders saamwoon en saambly is die wandel met God wat ook dan 

genoem word die wandel in die Gees. Dit word so genoem omdat Christus ons in 

Homself as mens insluit en laat deel in sy lyding en opstanding. Dit is deur die 

Heilige Gees wat die Vader en Seun aan ons gee wat ons in Christus ingesluit word 

en in hierdie vereniging met Christus word die verbondslewe met God waar: God 

woon en leef met ons! 

 

Christus laat God met ons woon en wandel, saambly en saamleef! 

 

5.Kom ons vra weer ons vraag! 

 

Is ons sondigheid en sonde wat ons doen ingesluit in die saamwoon en saamleef 

met God, ons wandel in die Gees, of stop die wandel wanneer ons sonde doen en 

begin dit net weer wanneer ons bekeer en nie sonde doen nie? 

 

Ons leef in die NG Kerk in die wêreldwye geestelike tradisie dat met ons sondes en 

sondigheid stop hierdie wandel met God en met bekering kom hierdie wandeling dan 

weer aan die gang. 
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6.Met hierdie opvatting oor wandel met God, saamleef met God, werk dit dan só en 

word dit só in die kerk verkondig: 

 

Sonde wat jy doen bring ŉ muur tussen jou en God. Veral as jy bepaalde sondes 
herhaaldelik doen. Hierdie muur tussen jou en God beteken God weerhou sy liefde 

van jou omdat jy sonde doen en veral omdat jy dit dan herhaaldelik doen. 

 

Sonde bring ŉ kloof tussen jou en God. Dit beteken dat God sy liefde van jou onttrek, 

veral omdat jy dit dan moedswillig en doelbewus doen. 

 

Sonde bring ŉ breuk tussen jou en God. God neem sy liefde van jou weg. 

   

Jy kan volgens hierdie wanopvatting tog nie met God wandel wanneer daar ŉ muur, 
ŉ kloof en breuk tussen jou en God is nie. Dit is hoekom die wandeling met God dan 

stop wanneer jy sonde doen, want dit bring ŉ breuk tussen jou en God af. 
 

7.Met hierdie wanopvatting kry bekering dan ook ŉ totaal nuwe Bybelvreemde 

betekenis. Bekering is nou die wyse waarop jy die muur tussen jou God en afbreek, 

die brug maak oor die kloof tussen jou en God en die breuk tussen jou en God 

herstel. 

 

Met bekering moet jy nou hierdie verwydering en skeiding tussen jou en God 

oorkom. 

 

Dit is hoekom bekering so diep ontwrigtende en chaotiese ervaring in hierdie tipe 

geestelikheid is. Dit moet elke keer alles weer met God oor begin en die wandeling 

met God wat gestop het weer aan die gang kry. 

 

8.Bekering in die Christelike lewe kan nooit so iets wees of so werk nie: dit maak die 

skeiding tussen jou en God reg en dit sit die wandeling met God weer aan die gang. 

 

Dit sien ons duidelik in die besondere karakter van die bekering binne die 

verbondslewe in Psalm 32.  

 

Psalm 32 begin met die geloofsbelydenis dat God ons nie vir die sondes wat ons 

doen straf nie en nie die oortredings wat ons teen sy wet begaan toereken nie.  

Dit beteken dat die sonde wat ons doen nooit ŉ muur, ŉ kloof of ŉ breuk tussen  
ons en God kan skep nie.  

 

Dawid bekeer nie uit die desperaatheid dat God sy liefde en genade van Hom 

onttrek, verwyder of weerhou omdat hy sonde gedoen het nie. Hy verklaar juis dat so 

iets nie met hom binne die verbondslewe met God gebeur nie. 
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Nou wat druk dan so swaar op die gemoed van Dawid dat hy stel dat hy kreun onder 

hierdie druk wat God op hom plaas en dat sy lewenslus onder hierdie druk 

wegkwyn? 

 

Wat hom so verdruk is nie ŉ muur, ’n kloof of ŉ breuk tussen hom en God nie. Dit  

is presies net die teenoorgestelde. Dit is God wat in liefde, genade, goedheid en 

barmhartigheid met hom saambly en saamleef. 

 

9.Kom ons verduidelik dit met ŉ voorbeeld. 
 

Klein kinders doen verkeerd by die huis. Hulle wangedra hulle terwyl pa by die werk 

is. Wanneer pa by die huis kom, is hy sy gewone ou self. Hy is lief vir kinders en 

omvou hulle met sy goedheid en liefde. 

 

Die kleintjies egter hou hulle self afsydig van hom, vermy hom so ver as moontlik en 

ontwyk hom. Hulle tree nie so op omdat hy sy liefde van hulle weerhou of onttrek nie. 

Daar is nie ŉ breuk tussen hulle en pa nie. Gewoonlik weet hy nie eers van hulle 

wangedrag nie. 

 

Dit is juis sy liefde en goedheid wat hulle so verdruk.  

 

Want wanneer hy hulle dan vashou gebeur dit baie dat hierdie vashou in liefde hulle 

laat begin huil en alles vertel wat hulle verkeerd gedoen het. Dit druk van sy liefde 

bring hulle tot berou en belydenis van hulle wangedrag. 

 

In Psalm 32 is dit hoe Dawid sy sonde erken en in berou as sonde teen God bely. Hy 

doen dit onder die druk van God se saamwoon en saamleef met hom. Hy doen dit 

juis omdat God met hom wandel. 

 

Al twee die bekerings van die verbond word in Psalm 32 gestel. 1. Die bekering in 

geloof tot God se genade word in vers 10 gestel as die vertroue in God se troue 

liefde waarmee God sy kinders omring en die bekering van sonde tot 

geloofsgehoorsaamheid word gestel in vers 5 waar Dawid sy sonde as sonde erken 

en in berou as sonde bely. Dit is ŉ wegkeer van sy houding dat hy nie sy oortreding 
as sonde sal bely nie. 

 

10.Met bekering, bekering in geloof tot Christus en bekering van sonde tot 

geloofsgehoorsaamheid kan ons nooit die wandel wat met God sou gestop het weer 

aan die gang kry nie. 

 

Want God wandel met ons met ons sondigheid en terwyl ons sondes doen. 

 

Dit is juis die kenmerkende en besondere van die verbondslewe met God. God woon 

saam met ons in ons sondigheid en God wandel met ons terwyl ons sonde doen. 
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Wat beteken dit dan om in die Gees te wandel? 

 

Dit beteken om in God te glo vir sy liefde en genade, om ons in die geloof in Christus 

in sy liefde in te keer en dit beteken dat ons ons sonde erken as sonde, bely as 

sonde en daarvan wegvlug as sonde. Ons probeer dit nie met stilte regverdig asof dit 

nie sonde is nie. 

 

Om sonde te doen en te bekeer is hoe ons in die Gees wandel! 

 

11.Kom ons lig dit met nog ŉ voorbeeld toe! 
 

Pa en ma sit en vleisbraai met die kleintjies. Een begin nou net leer loop. Hy staan 

op en val. Loop entjies en struikel dan weer. Kan dit wees dat wanneer hy struikel en 

val, hy hom uit die liefde en trots van sy ouers uitval, dat hy ŉ breuk tussen hom en 

sy ouers kan val? 

 

Die manier wat hulle huil laat dit so klink, maar dit is nie so nie! 

 

Wanneer hulle van die vuur wegdwaal, raak hulle verlore vir hulle ouers se liefde? 

Dit kan tog nie! Die ouers sit die hele tyd en kyk en wanneer hulle wegdwaal dan 

gaan haal hulle die kleintjies en bring hulle terug. 

 

Wanneer ons in sonde val, wandel God met ons, leef Hy saam met ons of val ons ŉ 
breuk tussen ons en God? 

 

Wanneer ons wegdwaal van sy wet en liefde, raak ons verlore vir God en wandel Hy 

nie meer met ons nie? 

 

Nee!  

 

Ons sonde doen en bekeer van sonde – is hoe ons in die Gees wandel. 

 

Bekerings is die wandel in die Gees! Daarom is die lewe van sonde doen en bekeer, 

die lewe van wandel met God. 

 

12.Hoekom raak hierdie troosvolle betekenis van die wandel in die Gees vir ons 

binne die kerk verlore? 

 

Ons kan elke dag tot bekering kom as ons wandel met God in sy liefde! As sy 

saamleef met ons in sy verbondstrou! 
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Want die tipe wandel in die Gees wat in die NG Kerk en eintlik in ŉ wêreldwye 
geestelikheid verkondig word, is niks anders as kuiertjies en uitstappies saam met 

God nie. 

 

Kuiertjies en uitstappies saam met God is nie hoe God met ons wandel nie. 

 

Deesdae word ouer-en-kind-verhoudings baie keer net kuiertjies. Dit werk só! 

 

Pa of ma is altyd by die werk. Hulle leef nie meer saam met die kinders nie. Hulle 

staan so vroeg op in die oggend dat hulle nie die kinders sien nie en wanneer hulle 

laat aand by die huis kom, dan het hulle net een of twee ure tyd om saam met die 

kinders te wees. 

 

Hierdie is dan tyd wat hulle nie met die probleme van die kinders deur die dag 

vermoei wil word nie, hulle wil net kwaliteit tyd met die kinders hê. 

 

Net so is die een of ŉ halwe dag per naweek nie saamleef nie, dit is uitstappie 

tyd waar hulle saam iets besonders gaan doen omdat hulle nie saamleef nie. 

 

In die moderne Christelikheid is dit hoe mense met God wandel. Hulle gaan uit vir 

kuiertjies en wandelingetjies met God. Dit is tye van spesiale ervarings met God. 

Hierdie spesiale godservarings is juis omdat God nie met ons in die moeilikheid en 

krisisse van ons sondigheid en sondes met ons wandel nie. 

 

In hierdie kuiertjies en uitstappies met God is bekering die manier waarop alles  

weer begin word om saam ŉ uitstappie te ervaar en sonde die bederwing van die 
uitstappie met God. So stop hierdie spesiale oomblikke altyd met sonde en kom dit 

weer aan die gang met bekerings.  

 

Die wandel self is nie ŉ saamleef met sonde en bekerings nie.  
 

Hierdie wanopvatting van wandel as spesiale geestelikheid sonder sonde maak dat 

die troosvolle betekenis van God wat met ons wandel en woon en ons sondigheid en 

die herhaalde bekering van sonde elke dag as die wyse waarop ons saam met God 

leef, verlore raak. 

 

Met sondigheid moet ons nie ons eie pad sonder God loop nie. God wandel so met 

ons dat die stryd, die gesukkel en gespartel met sonde en bekerings van sonde die 

wyse is waarop ons in die Gees wandel en God met God met ons wandel. 

 

God woon en leef met ons in en deur al ons sondigheid.  

 

Daarom kan ons elke dag met Hom wandel in die herhalende bekering van sonde,  
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die aanhoudende bekering van sonde elke dag. Ons wandel só in die Gees wat 

Christus aan ons gee. 

 

 

  

 

   

 

 


