
Les 14   Regte eerbied vir God se Woord en nie speel-speel eerbied  

              vir kerse nie. 

 

1.Die Bybel is die Woord van die Here. 

  Kom ons lees ŉ vers saam uit die brief 2 Timoteus: “”Maar, jy, bly by 

  wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters  

  was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif: Dit kan jou die kennis  

  bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Die  

  hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die  

  waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde gesindhede reg te  

  stel en ŉ regte lewenswyse te kweek sodat die man wat in diens van  
  God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie  

  werk.” 
 

  Paulus is ŉ ou dominee. Hy skryf hierdie sin vir ŉ jong dominee. Die  
  jong dominee se naam was Timoteus. Hy het baie saam met Paulus  

  gewerk. 

 

  In hierdie vers wys hy vir Timoteus hoe belangrik die Bybel is. Hy noem  

  die Bybel “die Skrif” en “die Heilige Skrif”. Die woord heilig beteken dit  

  is die Here se woord. Dit is nie sommer net mense se woorde nie. 

 

  Die Bybel is die Woord van die Here. 

 

2.Die Here maak Homself en sy wil aan ons bekend in sy Woord. 

  Paulus sê vir Timoteus dat die Bybel “geïnspireerd” is. Dit beteken 

  dat die Here self vir die mense wat die Bybel geskryf het gewys het 

  wie Hy as Here is, wat Hy as Here doen en hoe mense in Hom moet  

  glo en Hom moet liefhê. 

 

  Die mense wat die Bybel geskryf het, het nie sommer dinge wat hulle 

  self uitgedink het, self gevoel het of sommer net self ervaar het, neer 

  geskryf nie. Die Here het alles vir hulle self gewys en Hy het hulle  

  gebruik om elke deel van die Bybel te skryf. 

 

  Die Here het baie mense oor meer as die duisend jaar gewys wat 

  om oor Hom te glo en hoe om Hom lief te hê. Dit is alles in die Bybel 



  bymekaar gebring. 

 

  In die Bybel wys die Here nog elke dag self vir mense wie Hy is, wat Hy 

  doen, hoe Hy ons liefhet en hoe ons in Hom kan glo en Hom kan liefhê. 

 

3.Die Here self gebruik die Bybel om ons toe te rus om Hom te dien. 

  Wanneer ons die Bybel lees, na preke en Bybelstudies uit die Bybel 

  luister, gebruik God self die Bybel. Die Bybel is sy Woord en Hy  

  gebruik self sy Woord vandag nog. 

 

  Kyk wat doen die Here vandag elke dag deur sy woord met ons. 

 

 Hy wys ons hoe Hy ons van ons sondes verlos. Hy wys ons hoe 

Jesus vir ons sondes gely het, gekruisig is en gesterf het en dat  

alles wat Jesus gedoen het, al ons sondes by die Here wegvat. 

 

 Hy leer ons wat is die waarheid, wie Hy regtig is en wat Hy regtig 

doen. 

 

 Hy wys ons wat is dwalinge. Dwalinge is speel-speel godsdiens. 

 

 Hy was ons hoe ons gesindhede teenoor Hom en ons naaste 

verkeerd is. Hoe ons Hom en ons naaste nie liefhet nie. 

 

 Hy oefen ons elke dag deur sy Woord hoe om in sy liefde te glo en 

Hom en ons naaste lief te hê. Dit is die regte lewenswyse. 

 

  Wanneer ons so na die Here se Woord luister en die Here glo en  

  gehoorsaam, dan kan die Here ons gebruik vir alles waarvoor Hy ons  

  wil gebruik. Dit is wat “toegerus” beteken. 

 

4.Ons luister gelowige en eerbiedig na die Bybel. 

  Hoe luister ons na die Bybel wanneer ons dit self lees, na die dominee 

  in die kerk luister of na mense luister wat ons uit die Bybel leer? 

 

  Die antwoord is gelowig en eerbiedig. 



 

  Ons glo dat dit nie sommer net lees is soos mense koerante,  

  storieboeke of skoolboeke lees nie. Ons glo dat God self met ons 

  deur sy Woord praat en ons self toerus deur sy Woord. 

 

  Daarom luister ons ook eerbiedig. Eerbiedig luister beteken dat ons 

  weet en verwag dat God self as ons Here met ons praat as ons na die  

  Bybel luister. Wanneer die Here praat luister ons met die houding  

  wat pas om na God te luister: ons wag dat Hy praat, dat Hy ons toerus,  

  dat Hy ons leer en Hy ons laat glo en wil liefhê. 

 

  Dit is hoekom ons so stilsit en regtig konsentreer om alles te hoor 

  wat in die Here se Woord staan en vir ons gelees of vertel word. 

 

5.God doen niks as iemand kerse opsteek en ronddra nie. 

  Wanneer iemand in die kerk ŉ kers opsteek en ronddra, doen God niks 

  nie. God gebruik nie kerse soos Hy die Bybel gebruik nie. 

 

  God wys ons regtig wie Hy is, wat Hy doen, hoe ons Hom moet glo en  

  liefhê deur die Bybel te lees, daaroor te preek en na te luister. 

 

  Wat gebeur as jy kerse opsteek en ronddra in die kerk? 

 

  Net dit! Kerse word opgesteek en rondgedra. Dit is iets wat net mense 

  doen terwyl God niks met kerse doen nie. 

 

  God wys nie hoe Hy jou liefhet met ŉ kers nie. God wys jou nie hoe jy  
  in sy liefde moet glo met kerse nie. God wys jou nie hoe jy vir Hom  

  moet leef met kerse nie. Jy kan nie die Here se Woord gehoorsaam  

  deur kerse vir die Here op te steek nie. 

 

6.Kersie dominee is speel-speel dominees wat met God se eerbied  

   speel. 

 

  Hoe luister ons na die Woord van die Here? 

 

  Gelowig en eerbiedig. Met die geloof en verwagting dat God self met  



  ons praat. 

 

  Wat wil die dominees wat kerse in die kerk opsteek, rondloop met  

  kerse en mense kerse laat opsteek in die kerk van mense hê? 

 

  Julle sal dit nie glo nie, maar dit is waar. Hulle wil hê dat jy met  

  dieselfde geloof en gesindheid wat jy na die Bybel luister na die 

  kerse moet kyk of dit moet opsteek: stil en eerbiedig. 

 

  Kan dit só werk dat ons net so gelowig en eerbiedig soos ons  

  met die Bybel besig is, met kerse in die kerk kan besig wees? 

 

  Kan jy ŉ kers opsteek of na ŉ kers kyk en glo God gaan nou iets doen 

  of mense is nou besig om iets vir God te doen? 

 

  Kan jy dieselfde eerbied waarmee jy na die Bybel luister na ŉ kers 

  kyk of ŉ kers opsteek? 

 

  Dit is regtig wat hierdie kersie dominees wil hê. Jy moet stil en  

  eerbiedig wees wanneer hy met kerse in die kerk speel en rondloop, of  

  nog erger hy wil hê jy moet stil en eerbiedig kerse opsteek of mee  

  rondspeel in die kerk. 

 

  Jy moet dieselfde geloof en eerbied in jou hart vir kerse hê as wat jy vir 

  die Bybel het. 

 

  Ons mag nooit met hierdie dominees saamspeel nie. Ons mag nooit 

  met kerse in die kerk speel nie. In die kerk luister ons na die Woord van 

  die Here. Daarmee rus die Here ons toe om vir Hom te werk. 

 

  Die Here doen niks met of deur kerse nie. Daarom het ons geen  

  eerbied vir kersspeletjies nie. Dit is speel-speel godsdiens. Die Bybel  

  noem hierdie speel-speel godsdiens dwaling en afgodsdiens. 

 


