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Inhoud God se oordeel oor goddeloses is dat Hy vir hulle die afgod is waarin hulle glo. 

Christus het gesterf in hierdie oordeel dat God vir Hom niks anders as ŉ afgod is nie, sodat 

God, sy Vader, ons Vader kan wees. Hierdeur bevry Christus ons om onsself te sien as mense 

wat met die groot sake van God besig is, om weer mense te wees wat met die menslike take 

en roeping besig is, in die vertroue dat net Hy God is. 

 

Skriflesing. Matteus 27: 37 – 50; Galasiërs 4: 3-7: Esegiël 14: 1-11. 

 

Teksvers: Galasiërs 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 maak Homself in Christus ons Vader en bevry ons so van sy oordeel om 

vir ons ŉ afgod te wees. 

 

1. Die diepste verskil binne in die mens wat deur God gevind is of vir God verlore is,  

 is die verskil tussen liefde en angs. Hierdie innerlike verskil word veroorsaak 

deur God wat ŉ mens as sy kind  

 aanneem of ŉ mens verwerp.  

 

Wanneer God jou as sy kind aanneem, skep Hy in jou die liefde wat Hom as God in 

die volle vertroue aanroep: “Vader!” 

 

Wanneer God jou verwerp, skep hierdie verwerping deur God die innerlike angs in 

die mens dat God vir jou afwesig is en jy net vasgevang is in jou eie godsbeelde.  

 

Dit is hoe Esegiël hierdie verwerping deur God beskryf: God besluit dat Hy homself 

vir jou sal verborge hou en in sy afwesigheid as Vader sal Hy vir jou niks anders 

wees as net nog ŉ afgod van hierdie wêreld nie. 

 

Ons kan hierdie verwerping met ŉ voorbeeld toelig. In die staatsskole word 

onderwysers al meet die teiken van die minagting en vernedering van kinders. Dit 

gebeur dat kinders sommer onderwysers op hulle name aanroep of wil aanroep om 

die onderwyser van sy gesag as onderwyser te ontklee. Dit word met die 

magshouding gedoen dat onderwysers niks meet teen hierdie minagting en 

vernedering kan doen nie. 

 

So kan ŉ kind dan sommer vir ŉ wiskundeonderwyser aanspreek as “Jan”.  

 

Wat doen so onderwyser dan. Hy of sy is mense met twintig, dertig jaar se ervaring 

hoe om ŉ kind te help om deel van die wonder van wiskunde te word. Om hulle insig 

te kan gee en hulle vaardighede te kan ontwikkel. En nou is hy sommer “ou Jan”.  
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Dan besluit so onderwyser as jy ŉ “ou Jan” wil hê, sal ek vir jou jou “ou Jan” wees. 

Ek sal my van jou onttrek en vir jou die geminagte en vernederde figuur wees wat jy 

van my maak. My hulp, my diens, my vermoëns en my liefde onttrek aan jou as kind, 

omdat jy nie meer ŉ kind wil wees wat geonderrig wil word nie. 

 

In jou magsbeeld van jouself en my – is ek vir jou dan jou “ou Jan” en gee ek jou oor 

aan jou eie onkunde en die ellende van jou onkunde. Gee ek jou oor aan die verlies 

van die toekoms van wie en wat jy kon wees, want ek sal nie vir jou meer ŉ 

wiskundeonderwyser wees wat help en omgee nie.  

 

Vir jou is ek jou “ou Jan”.  

 

Net so besluit God om mense wat Hom onteer en as niks anders sien as net nog ŉ 

afgod nie, dat Hy as Skepper dan vir jou jou afgod sal wees. Hy sal nie vir jou God 

wees nie. 

 

2. Angs! 

 Angs is die onsekerheid oor liefde wat weg is!  

 Angs word veroorsaak deur die afwesigheid van die persoon wat liefde moes 

gee.  

 Angstigheid is die manier waarin mense optree om die sekerheid te probeer 

kry wat hulle in die een wat hulle moes liefhê verloor het. 

 

Kom ons kyk na ŉ voorbeeld wat hierdie angs wys! 

 

Dit gebeur wanneer ŉ kleuter op die strand speel, ewe rustig en verdiep in sy spel, 

maar dan skielik agter kom sy ouers is weg. Hy sien hulle nie meer nie. Hy weet nie 

waarheen hulle gegaan het nie en hy weet nie waar om hulle te kry nie. 

 

Die manier waarop so kleuter selfbevange word en selfbevange huil, is angs. Die 

manier waarop hierdie kleuter rond hardloop en soek is angstigheid! 

 

Niks en niemand kan hierdie angs stil of wegvat nie. Niemand kan so kind troos en 

beter laat voel nie. Die afwesigheid van hulle wat hom liefhet maak van alles rondom 

hom, selfs ook hulle wat wil help vir hom ŉ bedreiging! 

 

3. “My God, my God waarom het U My verlaat?” 

Jesus Christus haal die inleiding van Ps. 22 aan in sy uitroep aan die kruis! Dit is 

presies die eerste woorde waarmee Ps. 22 begin.  

 

Wanneer u hierdie Psalm se eerste deel lees, kry u die angs van Dawid wat glo hy is 

godverlate. Baie dele van wat met Dawid in hierdie Psalm gebeur het, gebeur met 

Jesus by en aan die die kruis op Golgota! 
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 Die spot van mense dat God hom nie sal red nie, al weet hy dat Hy God se 

gunsteling is. 

 Die verdeling en loot van sy klere 

  en die vyandigheid waarmee hy omsingel word. 

 

Dawid het gedink hy was godverlate, maar loof die Here in die tweede deel van 

Psalm 22 omdat wat hy gedink het, nooit waar was nie. 

 

Jesus roep hierdie woorde aan die kruis uit om die diepte van wat met Hom gebeur 

as Here te openbaar: Hy is in die angs van werklike godverlatenheid aan die kruis 

omdat Hy regtig besig is om godverlate te sterf. 

 

4. Hoe sterf Christus godverlate? 

 

Christus sterf binne die godverlatenheid van Esegiël 14: God is vir Hom aan die kruis 

soos wat Hy vir goddeloses God is: die afwesige God! Dit is hoe die in Ese. 14: 8 

aangekondig word. 

 “Ek sal so ŉ man se teenstander wees en van hom ŉ voorbeeld, ŉ spot maak, 

hom van die volk afsny.”  

 Dit word in vers 4 só gestel: “sal Ek die Here met hom praat soos dit by sy 

afgodery pas.” 

 

Hoe praat God met iemand soos dit by sy afgodery pas? 

 

Dit word in Psalm 115 só aangekondig:  

 “5 ŉ Mond het hulle maar praat kan hulle nie,  

 oë het hulle, maar sien kan hulle nie; 

  6 ore het hulle, maar hoor kan hulle nie;  

 ŉ neus het hulle, maar ruik kan hulle nie. 

  7 Hulle hande daarmee kan hulle nie voel nie,  

 hulle voete daarmee kan hulle nie loop nie.  

 Daar kom geen geluid uit hulle keel nie. 

  8 Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word.” 

 

Dit is hoe God vir mense die afwesige God word. Hy word vir hulle die afgod wat 

hulle in glo. 

 

 As God praat hy nie meer deur sy Woord met hulle nie. Hulle moet sonder sy 

Woord leef.  

 As God sien Hy hulle nie meer in hulle nood raak nie. Hulle is op hulle self 

aangewese.   

 As God is Hy nie meer teenwoordig nie maar afwesig. Hy ryk nie meer sy 

hand uit na hulle en staan hulle nie meer as God by nie.  

 Daar kom uit God geen geluid meer vir hierdie mense nie. 
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Dit is hoe God ŉ goddelose uit sy liefde afsny. Hy word vir hom die afgod waarin hy 

glo! Hy word die afwesige God sodat Hy so mens ŉ spot maak van en in sy eie 

godsbeelde! 

 

Dit is hoe God die Vader sy enigste geliefde Seun aan die kruis laat sterf. Hy is vir 

Hom die afgod wat Hy vir goddeloses is.  

 

Dit is wat u in die spot en hoon van die mense om die kruis moet ontdek. God die 

Vader laat sy Eniggebore Seun in die godverlatenheid van ŉ afgod sterf. Christus 

moet in die angs van godverlatenheid sterf dat die Vader vir Hom ook nou niks 

anders in sy nood is as ŉ afgod wat niks is en doen nie. 

 

God die Vader was vir sy Eniggebore Seun, sy “ou Jan”. Hy was vir Hom die afgod 

wat goddelose mense God wil hê en wil sien. 

 

5. Hoekom? 

 

Hoekom sterf Christus in die angs van die Vader se afwesige liefde? In die 

angstigheid dat sy Vader vir Hom net so goed soos ŉ afgod is en niks anders nie? 

 

Christus sterf in sy kinders se godsverlatenheid sodat Hy sy Gees in hulle kan gee! 

Dit beteken dat Christus ons plekke omruil. Hy sterf godverlate sodat sy Vader vir 

ons die teenwoordige en liefdevolle God is.  

 

Hierdie twee krete wys op die plaasbekleding van Christus.  

 Hy roep in ons plek Godverlate uit, in die afwesigheid van God se Vaderskap, 

“My God, My God waarom het u My verlaat!”,  

 sodat Hy, die Vader se Seun in ons harte kan uitroep: “Ons Vader!” 

 

Dit beteken dat God vir Christus die afgod is wat nie kan help of uitkoms gee, nie 

met hande kan help en voete kan nader, nie met mond kan soewerein verklaar en 

laat gebeur wat kan gebeur nie. God is vir Christus die afgod wat Hy vir ons as 

goddelose mense moet wees, sodat Hy vir ons die teenwoordige liefdevolle Vader 

kan wees. 

 

God is vir Christus “ou Jan” sodat Hy vir ons God kan wees! 

 

U moet baie goed let op die teenstelling in hierdie twee krete!  

 

Die teenstelling gaan nie oor wie roep nie. Dit is Christus wat aan die kruis uitroep: 

“My God, My God, waarom het U My verlaat!” Maar dit is ook Jesus Christus wat in 
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ons uitroep: “Vader!” In ons roep Hy “Vader!”, deur sy Gees. Die Gees van die 

belofte in Esegiël 36: 24-30. 

 

Die teenstelling gaan oor waar geroep word! Die een roep in Godverlatenheid is op 

Golgota aan die kruis. Die ander roep is in ons harte en met ons as sy kinders!  

 

Christus roep alleen in ons plek godverlate sy angs uit dat die Vader vir Hom soos ŉ 

afgod is, sodat Christus vir en in ons tot die Vader uitroep om in en vir ons die 

teenwoordige Vader te wees! 

 

Christus laat God sy Vader ons Vader wees, in ons harte en in ons lewe! Dit is hoe 

Christus ons as kinders van God aanneem! 

 

Dit is hoekom Christus die tempel se gordyn tussen die Heilige en Allerheiligste met 

sy eie godverlatenheid skeur. Hy maak dat ons nooit weer buite of sonder God se 

teenwoordige liefde en sorg as Vader sal leef nie. God sal nooit vir ons die afwesige 

afgod wees wat Hy vir goddeloses is nie. 

 

6. Wat is die teenoorgestelde van angs en angstigheid? 

 

Dit is liefde! Liefde in kalmte en bedaring! Liefde binne die kalmte en bedaring wat 

God bring omdat Hy nie afwesig is nie maar ons in sy liefde in sy teenwoordigheid 

vashou en laat leef. 

 

Dit is hoe Dawid dit in Psalm 131 beskryf: “Here, my hart is nie hoogmoedig en my 

oë verwaand nie. Ek hou my nie besig met groot dade of wonderwerk bo my vermoë 

nie. 2 Nee, ek het my gemoed tot kalmte en bedaring gebring. Soos ŉ kindjie by sy 

ma, soos ŉ kindjie, is my gemoed in my.” 

 

Hierdie Psalm beskryf die verandering wat Christus se uitroep in ons harte en 

lewens: “Vader!”, in ons hart en lewens bring. 

 

Omdat Hy God ons teenwoordige liefdevolle en versorgende Vader laat wees, 

verander Hy ons innerlik van mense  

 wat angstig met die groot sake en dinge van God besig is,  

 na mense wat God in kalmte en bedaring liefhet as God! 

 

Paulus beskryf presies net hierdie verandering met die woord: “Julle is nie meer 

slawe nie, julle is nou kinders van God.” 

 

Kinders wat nie meer met die afwesige God, “ou Jan”, se dinge moet besig wees nie! 

Kinders wat nou met die dinge van kinders kan besig wees omdat God besig is om 

God te wees vir hulle! 
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Waar God die teenwoordige Vader is en alles doen wat God as teenwoordige Vader 

doen, alles is wat God as teenwoordige Vader is, kan ons weer net God se kinders 

wees. Kan ons weer net in die gemoedsrus en kalmte van wie Hy vir ons is en wat 

Hy vir ons doen, Hom as kinders liefhê! 

 

 Angs is altyd met die grootdinge en wonderdade van die afwesige God besig!  

 Liefde is altyd in kalmte, rus en tevredenheid besig met die liefde wat mense 

vir God as sy kinders het. 

 

7. Kom ons gebruik weer ŉ voorbeeld om dit toe te lig! 

 

Waarmee moet kinders besig wees as ŉ pa of ma afwesig is om pa of ma binne die 

gesin te wees? 

 

Dan moet hierdie kinders met groot dinge en wonderdade besig wees. 

 

 Hulle moet sorg vir vrede tussen die ouers 

 Hulle moet sorg vir veiligheid en sekuriteit omdat die pa dit nie doen nie. 

 Hulle moet sorg vir kameraadskap en geselsskap vir die ma of pa omdat hulle 

eggenoot dit nie is nie. 

 Hulle moet sorg vir kos en huisvesting omdat die pa of ma dit nie doen nie. 

 Hulle moet kyk na die ander kinders en hulle laat huiswerk doen of 

dissiplineer omdat pa of ma dit nie doen nie. 

 

Waarmee is hierdie kinders wat afwesige ouers het nie besig nie? 

 

 Hulle is nie besig om hulle ouers te eer en te respekteer nie. 

 Hulle is nie met hulle skoolwerk besig nie 

 en hulle is nie met die lewe van kinders besig nie. 

 

8. Dit gebeur wanneer mense God soos ŉ afgod wil aanbid en met hom besig wil 

wees soos met ŉ afgod! 

 

Hulle wil met die groot dinge en die wonder dade van God self besig wees, omdat 

Hy in hulle gemoed en gevoel die afwesige God is wat nie self met sy eie goddelike 

dinge besig is nie. 

 

Wanneer God vir mense die afwesige God is in hulle afgodsbeeld oor God, dan 

moet hulle doen wat God as God mee besig was! 

 

Dit is wat daardie kinders in die klas eintlik mee besig is. Die onderwyser is “ou Jan” 

sodat hulle in sy tyd, sy lewe, sy werk en sy roeping besig kan wees met die “groot 

dinge” van magtige kinders, nie die take van kinders wat kinders is nie. 
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 Hulle word die mense wat besig is om God aan te neem!  

Hulle word die mense wat God hul Vader maak deur Hom as God aan te 

neem.  

 

Hulle ken en vertrou nie meer Christus wat in hulle Vader roep en God wat 

ons as kinders aanneem nie. Hulle is besig met die groot saak om God aan te 

neem! 

 

 Hulle word die mense wat besig is om God se liefde en versoening in die 

wêreld aan ander mense uit te deel en ŉ werklikheid te maak. Hulle glo dat 

God in en deur hulle geestelikheid met hierdie groot saak in die wêreld besig 

is.  

 

 Hulle ken en vertrou nie meer Jesus Christus as die Here wat mense uit hulle  

 Godverlatenheid bevry en in sy liefde as Here deur sy Gees insluit nie. Hulle  

 is nou self met hierdie groot saak van God besig! 

 

 Hulle word die mense wat vertel dat hulle besig is om God se droom in die 

wêreld waar te maak. Wanneer hulle sosiale of ander geleenthede reël is dit 

nie meer net gewone eredienste of byeenkomste nie. Dit is God se droom wat 

deur mense waar geleef word. 

 

 Hulle ken en vertrou nie meer Jesus Christus as die Here wat nie drome, 

  droom nie, maar self die raadsplan van God uitvoer en ŉ werklikheid maak  

 elke dag. 

 

 Hulle is die mense wat vertel dat hulle besig is met God se saak! 

Hulle is nie meer besig met die werk en lewe wat God vir mense gee nie. 

Hulle is nou met God se eie sake besig!  

 

Hulle ken en vertrou nie meer Jesus Christus as die Here wat self God is en 

alles doen wat God self doen nie. 

 

 Hulle is die mense wat besig is met die groot dinge en wonder werke om 

Satan te baklei en mense gesond te maak! 

 

 Hulle ken nie meer Jesus Christus as die Here wat die Bose oorwin het en  

 wat self genees soos en waar Hy wil nie. 

 

9. Wat doen die Here met mense wat in hierdie goddeloosheid Hom sien en bedryf 

asof Hy net nog ŉ afgod is? 
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Dit is die oordeel wat die Here in Esegiël oor die kerk in afgodsdiens afkondig. God 

sal hulle verwerp en uit sy volk afsny deur vir hulle die afgod te wees wat hulle wil hê 

Hy moet wees. 

 

Hulle wil in sy afwesigheid met sy groot dinge en sy wonderdade besig wees! Hulle 

wil Hom nie eer en verheerlik as die Here wat self met sy groot dinge en 

wonderdade besig is nie! 

 

Dan word God vir hulle die afwesige God! Hy word vir hulle “ou Jan”. Hy word vir 

hulle as Vader afwesig omdat hulle nie meer in die roepstem van Christus glo wat 

God hul Vader laat wees nie. 

 

U moet hierdie godverlatenheid waarin God Homself afwesig maak en laat bly hoor: 

Ek sal met so mens praat soos dit pas by sy afgodery! Ek sal so persoon verlei deur 

predikante wat hulle verlei om met God se groot dinge en wonderdade besig te 

wees. 

 

God besluit om mense in sy afwesigheid aan hulle angs en angstigheid om met God 

se groot dinge en wonderwerke besig te wees, oor te gee! 

 

Dit is die angs en angstigheid waarmee hierdie geestelikheid altyd besig is. Ons 

noem dit “emosionele godsdiens”. Dit is nie waar nie. Dit is geestelikheid in angs en 

angstigheid. Die angs en angstigheid dat god afwesig is en ek moet besig wees met 

God se groot dinge en wonderwerke! 

 

Dit is wat ons as gelowiges in hierdie angstige geestelikheid moet ontdek: mense vir 

wie God besluit het om as God afwesig te wees as God. Mense wat altyd in die 

vrees en angs leef dat: 

 

 as jy nie nou aan hierdie optog,  

 hierdie massabyeenkoms,  

 hierdie gebedsmars, 

 hierdie demonstrasie van God se liefde, krag, vrede en versoening  

 hierdie nuwe bekering waar jy God moet aanneem en God in beheer moet 

plaas van die wêreld 

 

 gaan deelneem nie, gaan God die land, jou gesin, jou kinders en jou besigheid in 

ellende laat verval! 

 

Hoekom? 

 

Want Hy is nie in sy sorg en liefde as Vader teenwoordig nie! Jy moet Hom 

teenwoordig leef met sy groot dinge en wonderwerke waarmee jy besig is.  
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10. Wat doen God met ons in wie Jesus uitroep Vader! 

 

Hy bevry ons van die angs en angstigheid om met God se groot dinge en 

wonderwerke besig te wees! 

Hy skep in ons ŉ nuwe hart en gees deur vir ons die teenwoordig versorgende en 

liefdevolle Vader te wees! 

 

Ons wil ons nie met sy groot dinge en wonderdae besig hou nie. Ons wil doen wat 

God sy kinders wat kinders is doen. 

 

Ons wil God as ons Vader, eer, loof en dank! Ons wil besig wees met die roeping en 

taak wat Hy vir ons as mense gegee het in gehoorsaamheid aan sy wet! 

 

God gee ons die kalmte en tevredenheid van God se kinders! Soos ŉ kleintjie 

tevrede, rustig en klam in die arms van sy moeder is, wat doen wat ŉ moeder doen, 

om moedersorg te gee. 

 

Dit is die wonder van liefde in die rus en kalmte van God se Gees. Hy is besig met 

die groot dinge van  

 hoe om my te verlos te vergewe,  

 met Hom te versoen,  

 van die Bose te bewaar,  

 my Vader te wees en my sy kind te laat wees. 

 

Sodat ek in kalmte en tevredenheid Hom hiervoor net ken eer, dank, loof en 

verheerlik as God! 

 

Hy is besig met die wonderwerke om: 

 my in hierdie wêreld te beveilig, 

 my met kos en kleding te versorg 

 my liggaam in stand te hou en te genees 

 my van die goddeloses te bewaar. 

 

Sodat ek Hom in kalmte en tevredenheid dat Hy God en Vader is en besig is om te 

doen wat net Hy as God en Vader kan doen, Hom te dien en gehoorsaam te wees 

volgens sy wet. 

 

God laat ons nooit opgaan in hierdie angstige geestelikheid waarin Hy vir hierdie 

goddeloses ŉ afgod geword het nie! 

 

11. Daarom mag ons ons ook nie deur die profete wat God in sy afwesigheid wil 

verteenwoordig en met God se groot dinge en wonders wil besig wees, laat verlei  

nie. 
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U moet baie goed hierdie Woord van die Here weer hoor in Esegiël 14: “9 En as ŉ 

profeet hom dan laat verlei om iets te sê, is dit Ek die Here wat hom verlei het, maar 

tog sal ek my hand teen hom uitsteek en hom tussen my volk Israel uit verdelg. 10 

Hulle sal die straf op hulle sonde dra: die man wat my raadpleeg en die profeet dra 

ewe veel skuld.” 

 

Ons mag nie aan hierdie angstige profete en predikante se angstige geestelikheid 

toegee nie! 

 

God is nie die Een wat ons in angs vasvang om angstig besig te wees met sy groot 

dinge en wonderwerke nie! 

 

God is ons Vader wat ons in de vrede van die kalmte en gemoedstevredenheid laat 

leef dat Hy alles is en doen wat God ons Vader is en doen, sodat ons Hom kan eer 

en die in liefde! 

 

Die liefde wat ons ken en in leef met God kan nooit die angs en angstigheid van ŉ 

godverlate geestelikheid verdring word nie. 

 

In ons roep die Gees van die Here wat in ons plek in angs godverlate gesterf het uit: 

“Vader” en daarom leef ons in die liefde van God as ons teenwoordige Vader! 


