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Liturgie 1. Psalm 100 verse 1-3;  2. 280 verse 1 -3; 3. Lied 191 1 en 3; 4. Lied 186 

verse 1 en 2. 

 

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus Christus deur sy lyding en opstanding ons dade goeie 

werke maak wat God die Vader verheerlik. Elke gelowige se gehoorsaamheid aan God is 

alleen tot eer van God, Soli Deo Gloria. Die werklike stryd in die Reformasie was nie of ŉ 

mens goeie werke moet doen of nie, maar hoe is ons dade goeie werke wat God verheerlik. 

Die antwoord is dat Christus se heilswerk maak ons dade só! Hy maak ons gehoorsaamheid 

aan God se wet, navolging van Hom, kruisdra en selfverloëning. Navolging beteken 

gehoorsaamheid aan die wet sommer net omdat Hy ons liefdevolle Vader is nie, nie 

gehoorsaam om God se sorg te kry of sy straf te keer nie. Kruisdra beteken om vreugdevol en 

trots te sukkel met die Tien Gebooie wat ons net gedeeltelik regkry. Selfverloëning beteken 

dat ons ons oortredings volgens die wet erken, maar ons self altyd met vertroue as kinders 

van God die Vader sien, niks anders nie. Wie God só gehoorsaam se dade wys dat Hy vir sy 

kinders ŉ goeie Vader is. In afgodsdiens wys mense hulle perfekte gehoorsaamheid deur 

goddelike krag omdat hulle God as ŉ afwesige Vader minag.  

 

Skriflesing Mat. 5: 13 en 16; Mat. 16: 21 – 25; Mat. 19: 16 – 26; Joh. 14: 6 – 11. 

 

Teks Mat. 5: 16: “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke 

kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” 

 

Tema Christus maak ons gehoorsaamheid aan ons Vader goeie werke waarvoor  

mense God verheerlik. 

 

1. Is dit nog deel van ons geloofsidentiteit dat ons weet hoe om goeie te doen wat 

God die Vader verheerlik? Wie van ons leef so: na elke dag voel en weet ons ons 

was besig met die goeie werke van God ons Vader verheerlik het? Hierdie 

geloofsekerheid oor goeie werke het vir ons in die geestelikheid van die kerk verlore 

geraak.  

 

Maar dit was juis wat in die Reformasie weer ontdek en teruggewen was uit die 

geestelikheid van die Rooms Katolieke Kerk: gewone lidmate is elke dag besig met 

goeie werke wat God die Vader verheerlik. Dit is nie die unieke belewenis van ŉ paar 

uitgesonderde geestelikes nie. 

 

Die was die werklike geloofstryd oor goeie werke in die Reformasie gewees. Nie of jy 

dit moet doen of nie, maar hoe is gelowiges se dade goeie werke wat God die Vader 

verheerlik.  

 

Die hart van die stryd in die Reformasie het gegaan oor goeie werke en die eer van 

God. Daarom het hulle ŉ slagspreuk oor goeie werke gemaak: Soli Deo Gloria. 
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Hierdie slagspreuk gaan oor die wyse waarop ons dade goeie werk vir God is. Goeie 

werke alleen tot die verheerliking van God!  

 

Want in die Rooms Katolieke Kerk het hulle goeie werke iets anders gewys en 

iemand anders verheerlik. Hulle goeie werke het nie hulle self en hulle goeie dade 

gewys nie. Hulle goeie werke het God gewys. Hulle goeie  werke het nie gemaak dat 

mense God verheerlik nie, maar hulle self. Dit is hoe die goeie werke van die pous 

vandag vir ons nog wys hy is Jesus op aarde! Dit is sy amptelike titel. 

 

2. Ek wil vir u vanoggend ŉ voorbeeld gee wat vir ons kan help om raak te sien 

wanneer doen ons goeie werke wat ons Vader verheerlik en wanneer doen ons 

goeie werke sodat mense God in ons kan raaksien sodat hulle ons moet verheerlik. 

 

Die voorbeeld gaan oor die verskil wat jy kan raaksien in ŉ kind wat met selfvertroue 

homself is en doen wat ŉ kind moet doen, teenoor ŉ kind wat soos ŉ grootmens wil  

moet wees. 

 

Die kinders!  

 

ŉ Mens kan hierdie verskil tussen kinders regtig raaksien: kinders met selfvertroue 

en kinders wat grootmense tussen ander kinders moet wees. Julle kan mos maklik 

raaksien wanneer een van julle maats die selfvertroue het om alles te doen wat hy 

moet. ŉ Mens sien dit sommer maklik raak! Hulle doen hulle huiswerk met 

selfvertroue, hulle speel met ander kinders met selfvertroue en hulle speel rugby, 

netbal en krieket met selfvertroue. Kinders wat selfvertroue het, is sommer net 

kinders soos kinders kinders moet wees. 

 

En dan kry jy daardie kinders wat altyd tussen hulle maats soos grootmense moet 

wees! Julle sien dit mos maklik raak! Alles wat hulle doen en sê is om te wys hulle is 

groot, hulle is nie kinders nie. Hulle wil altyd vir almal voorskryf. Hulle wil altyd hê 

almal moet vir hulle luister. Hulle wil altyd hê niemand mag anders speel of kuier as 

wat hulle wil nie. Hulle is altyd met grootmensdinge besig en maak asof kinderdinge 

vir hulle “boring”, vervelig is. 

 

Is dit moeilik of maklik om hierdie verskil raak te sien? Kinders wat met selfvertroue 

doen wat kinders doen teenoor kinders wat altyd soos grootmense moet en wil 

wees. Dit is maklik! 

 

3. Wat dink julle maak die verskil? Hoekom het party kinders selfvertroue om kinders 

te wees, maar ander kinders wil altyd soos grootmense wees? 

 

Die verskil is hoe hulle ouers hulle grootmaak!  
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Kinders wie se ouers hard werk om saam met hulle kinders te leef, hulle liefhet, vir 

hulle sorg, vir hulle omgee, vir hulle dissipline leer en tug, maak dat hulle kinders die 

selfvertroue het om kinders te wees. Hulle hoef nooit oor grootmensdinge 

bekommerd te wees nie. Hulle kan net dink hoe om kinders te wees.  

 

Dan kry jy ouers wat net wil sit en drink by kroeë en casino’s. Hulle wil nie saam met 

hulle kinders leef of hard werk om vir hulle te sorg nie. Het julle al gesien wat maak 

hierdie ouers met hulle kinders? Hulle los hulle kinders uit om te gaan maak wat 

hulle wil. Die kinders moet hulle net nie kom pla nie. Het julle al gesien watter mooi 

speelplekke bou casino’s? Daarvoor is daar net een rede. Dit is om die kinders uit 

die ouers se pad te hou! Hierdie ouers is op ŉ snaakse manier trots op hulle kinders. 

As iemand vir hulle vra waar is die kinders of hoekom kyk hulle nie na hulle kinders 

nie, dan sal hulle trots vertel hoe groot is hulle kinders. Hulle is selfstandig, vir hulle 

self verantwoordelik en niemand hoef na hulle te kyk nie. Want hulle is nes 

grootmense al is hulle nog net kinders. Wanneer hierdie kinders hulle soos kinders 

gedra en hulle ouers vra vir sorg, liefde en beskerming, dan word daar op hulle 

geskree dat hulle moet grootword! 

 

So?  

 

Wat kan jy sien as jy die verskil sien tussen kinders wat met selfvertroue kinders is 

en kinders wat grootmense probeer wees? Jy kan sien watter ouers het hulle kinders 

lief en sorg vir hulle kinders en watter ouers gee nie om vir kinders nie maar wil hê 

hulle kinders moet soos grootmense wees. 

 

4. Kom ons kyk weer na ons teksvers! “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat 

hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik.” Hierdie 

vers wys dat Christene leef met die selfvertroue om kinders van God te wees. 

Wanneer jy hierdie selfvertroue sien waarmee Christene kinders van God is, dan 

weet jy dit is omdat God hul Vader hulle as sy kinders liefhet en vir hulle sorg.  

 

Wat sien ŉ mens in mense wat nie kinders van God die Vader is nie? Hierdie mense 

wil nie met selfvertroue kinders van God die Vader wees nie. Hulle wil so groot wees 

soos hulle sien hoe God groot is.  

 

 So wat wys jou goeie werke?  

 

Wys jou goeie werke dat God die Vader is nie jou Vader nie, Hy het jou nie lief en 

sorg vir jou as Vader nie, jy moet maar vir jouself sorg en self so groot soos God 

probeer wees, of wys jou goeie werke jy is met selfvertroue ŉ kind van God die 

Vader? 

 

5. Daarom is die regte vraag oor goeie werke, die vraag: “Hoe kan my goeie werke 

wys dat God is my Vader wat my liefhet en vir my sorg.” 



Christus maak ons gehoorsaamheid aan ons Vader goeie werke waarvoor  mense God verheerlik 

 

 

Christus doen dit vir ons. Hy maak dat ons dade goeie werke is wat God verheerlik. 

Dit doen die Here deur sy lyding, kruisiging en opstanding. Dit is hoe Hy ons dade 

goeie werke maak wat God die Vader berheerlik. 

  

Jesus Christus self antwoord hierdie vraag met twee verklarings aan sy dissipels in 

Matteus 16. Die eerste verklaring klink so: “Van toe af het Jesus dit vir sy dissipels 

duidelik begin stel dat Hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die 

familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat Hy doodgemaak moet 

word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word.” vers 21 

 

Die tweede verklaring klink só: “Toe sê Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My 

aan wil kom, moet Hy homself verloën, sy juis dra en My volg,” vers 24 

 

Met hierdie twee verklarings wys die Here hoe ons goeie werke kan doen en dat 

mense God ons Vader sal verheerlik as hulle sien hoe ons goeie werke doen. Hy 

maak met sy lyding en opstanding ons dade goeie werke wat die Vader verheerlik. 

Hierdie goeie werke werk op drie verskillende maniere wat genoem word: 1. Om 

Jesus te volg, 2. om jou kruis te dra en 3. om jouself te verloën. Drie maniere waarop 

jou dade goeie werk is wat die Vader verheerlik! 

 

6. In sy gesprek met die ryk jongman in hoofstuk 19 wys die Here ons wat dit 

beteken om agter die Here aan te gaan en die Here te volg wanneer Hy vir die 

jongman sê: “Kom dan terug en volg my.”  

 

Hierdie gesprek wys vir ons wat beteken twee sake: 1. om agter die Here aan te 

gaan soos Matteus 16: 24 sê, dit is wat doen die Here om ons dade goeie werke te 

maak  en 2. hoe doen jy hierdie goeie werke, dit is, hoe om die Here te volg. Daar is 

drie maniere om agter die Here aan te gaan: om Hom te volg, jou kruis te dra en 

jouself te verloën. In hierdie gesprek verduidelik die Here een, maar wys ook 

daardeur hoe al drie werk. 

 

Die kinders!  

 

Julle ken mos kinders wat in die klas altyd vir die juffrou vrae vra, nie omdat hulle nie 

weet wat die antwoord is nie, maar om vir die juffrou te wys hulle weet wat is die 

antwoord. Dit is presies wat hierdie ryk jongman met die Here doen. Hy vra die 

vraag:  “Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” om 

vir Jesus te wys hy ken die antwoord.  

 

Daarom wys die Here vir hom sy antwoord wat Hy ken is verkeerd. Hy het geglo hy 

kry die ewige lewe omdat hy die Tien Gebooie onderhou. Daarom sê hy vir die Here 

hy het al die gebooie onderhou en hy vra weer ŉ vraag om te wys hy kort is reg: “wat 
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kom ek kort?” Hy wou hê Jesus moes vir hom sê: “Niks nie, jy het al die goeie dade 

gedoen om die ewige lewe met God te kry!” 

 

Dan gee die Here vir hom ŉ opdrag wat wys hy wou sy hele lewe lank nie ŉ kind van 

die Here gewees het nie, maar het die hele tyd probeer om net so groot soos die 

Here te gewees het. Die Here sê hy moet al sy goed gaan verkoop en Jesus kom 

volg. 

 

Wat beteken hierdie opdrag?  

 

Hierdie opdrag beteken dat hy niks meer goeie dade moet doen sodat God vir Hom 

moet liefhê nie. Om agter Jesus se lyding, kruisiging, sterwe en opstanding aan te 

gaan, beteken dat Jesus self voor gaan en vir alles sorg! Hy sorg dat God jou Vader 

is en jou lief het. Hy gaan voor en sorg dat jy ŉ kind van God is binne God se sorg 

en liefde. Dit doen die Here alleen deur vir ons sonde te ly, te sterf en uit die dood uit 

op te staan soos Hy in Mat. 16 aangekondig het. Om agter die Here aan te gaan, 

beteken om te glo dat Hy alles doen wat God doen, om te sorg dat Hy as God jou 

liefhet, versorg en bewaar en Hy as God sorg dat jy God die Vader se kind is. Dit is 

nie die groot dinge waarmee jy jouself moet besig hou nie. Dit is die groot dinge 

waarmee Christus en sy Vader besig is. 

 

Om agter die Here aan te gaan is om te glo dat Hy God is en doen alles om God te 

wees vir ons en ons sy kinders te laat wees. Ons kan net kinders wees. Ons hoef nie 

hierdie groot dinge te doen nie. 

 

7. Wat beteken die opdrag: “Volg My!” Dit beteken om die Tien Gebooie nie te 

gehoorsaam om by God iets te kry nie of by God iets te keer nie. Dit is om 

gehoorsaam te wees net omdat Hy jou Vader is. Sommer net! Sommer net luister 

ons na God omdat Hy sommer net God ons Vader is, wat ons sommer net liefhet 

deur Christus se lyding en opstanding. 

 

Hier is nou twee maniere waarop goeie werke vir God gedoen word! Die manier van 

die ryk jongman en die manier wat die Here vir sy kinders moontlik maak. 

 

Die ryk jongman doen goeie werke sodat God vir Hom moet goed wees en lief het. 

Dit beteken mos dat God op Hom gaan skree en straf as hy nie goeie werke doen 

nie, en dat God hom gaan beloon as hy dit wel doen. Hierdie is die groot dinge wat 

God self doen. Daarom maak die Here Jesus dat ons anders goeie werke doen. 

Christus maak dat God die Vader ons Vader is wat ons liefhet, genadig is, 

barmhartig is en goed is vir ons, omdat Hy vir ons sondes ly en opstaan. Omdat die 

Here hierdie groot dinge doen, kan ons sommer net na God luister soos sy kinders 

na Hom luister, sonder beloning of straf.  

 

Hoe sien ŉ mens die verskil? 
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Mense soos die ryk jongman moet sorg dat God hulle liefhet en keer dat God hulle 

nie straf nie, deur self goed te wees en goed te doen. Hulle moet grootmensdinge 

doen soos Jesus. Hulle moet self goeie werke doen om lief te kry en straf te keer.  

 

Christus maak dat sy kinders nou anders na god luister. Ons kry liefde sommer net 

omdat ons God se kinders is, nie omdat ons goeie dinge doen nie. Ons word ook nie 

gestraf omdat ons altyd alles self met God regmaak soos grootmense hulle eie foute 

moet regmaak nie. Ons word nie gestraf nie sommer net omdat God ons Vader is. 

  

Wanneer ons na God luister en vir Hom iets doen, doen ons dit sommer net omdat 

ons sy kinders is en ons weet Hy is ons liefdevolle Vader. Daarom doen ons alles 

wat Hy vir ons sê met die selfvertroue van kinders wat weet hulle sal nie gestraf of 

beloon word nie. Ons dit dit sommer net omdat ons sy kinders is en doen wat God 

die Vader se kinders sommer doen. 

 

Wanneer jy so goeie dinge vir God doen, dan sien mense jy doen dit sommer net 

omdat God jou Vader is en nie omdat jy vir straf bang is of iets by God wil kry wat jy 

begeer of nodig het en Hy nie voor gesorg het nie. En wanneer hulle sien dat iemand 

soos jy met al jou foute sommer net ŉ kind van God is wat God die Vader sommer 

net liefhet, dan weet hulle hierdie Vader is ŉ goeie God vir sy kinders. 

 

Wanneer hulle sien mense moet hulle self vir God goedmaak of anders straf Hy hulle 

en hulle moet moet goed doen anders is God nie goed vir hulle nie, dan weet hulle 

Hy is ŉ slegte God wat nie met sondige mense gepla wil word nie. 

 

8. Die ander twee maniere waarop Christus ons goeie werke anders laat wees, is om 

ons kruis te dra en selfverloëning. Kom ons kyk eers hoe maak Christus dat ons 

dade goeie werke is waarmee ons ons kruis dra!  

 

Om agter die Here aan te gaan, beteken ons glo Hy stap voor en dra die kruis van 

God se vloek oor ons sonde. Gal. 3: 10 – 14. Met sy kruis dra Hy al God die Vader 

se haat, woede, grimmigheid en toorn op ons sonde en vat Hy as God se 

vervloeking, straf en oordeel vir altyd van ons weg. Daarom is ons kinders van God 

die Vader wat nooit vir enige sonde vir ons woedend, kwaad, toornig, grimmig of 

hatig sal wees nie. Dit het die Here alles weggevat met sy kruis wat Hy dra. 

 

Ons kruis wat ons dra is om nou altyd te sukkel met alles wat die Here vir ons in die 

Tien Gebooie sê om te doen. Om met ons Vader se wil te sukkel terwyl ons Hom 

probeer gehoorsaam, is nou ons trots. Al kry ons dit nie reg nie, al kry ons dit 

partykeer reg, al kry ons dit net gedeeltelik reg, weet ons dat ons nooit die kruis van 

ons sondes dra nie. Daarom is dit ons vreugde, ons dankbaarheid, ons lus en liefde 

om met God se regte liefdeseise besig te wees. Ons wil sukkel met die liefdeseise 

van ons Vader wat ons altyd net liefhet. 
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9. Hierdie manier van gehoorsaamheid verskil radikaal van hulle wat nie met God se 

wet wil sukkel nie, maar dit perfek wil regkry sonder ŉ gesukkel. Dit is die ryk 

jongman! Sulke mense leef met die vrees dat sou hulle nie alles perfek regkry nie, 

dan moet hulle die kruis van God se vervloeking, God se oordeel, God se straf en 

God se verwerping van hul sondige pogings dra.  

 

Dit is hoe die ryk jongman homself gesien het – hy het God se wette perfek 

onderhou! Daarom stel hy dat hy al die gebooie onderhou het! Mat. 19 vers 20 Hy wil 

nie net die gebooie alles onderhou nie. Hy wil perfek wees. Daarom wil hy by die 

Here weet of daar iets te kort skiet sodat hy dit ook nog kan doen. Hy sien homself 

as iemand wat nie sukkel om die gebooie te onderhou nie. Vir hom is dit maklik. Hy 

wil weet wat hy nog kan doen om beter te doen as net die Tien Gebooie. 

Hy sien homself as so groot en kragtig dat hy alles kan doen wat God vir hom sê – 

perfek soos ŉ grootmens wat alles reg kan doen! 

 

ŉ Mens kan mos hierdie verskil waarmee mense goeie werke doen raaksien! Die 

een wys hy sukkel en kry dit nie reg soos hy moet nie, maar dit is sy trots om te 

sukkel want hy weet hy doen dit vir sy Vader wat hom liefhet. Die ander wys dat hy 

met niks sukkel nie en alles regkry – omdat hy so groot en kragtig is dat hy dit vir 

God perfek kan doen.  

 

Watter een verheerlik God die Vader?  

 

Die een wat aanhou sukkel en met sy goeie dade sy gesukkel wys – want dit wys hy 

is regtig net besig om sy Vader se wil te soek, die Vader van wie se liefde hy seker 

is. Die een wat wys hy doen alles perfek en kan nog ander ook doen, noem die Here 

self ŉ witgepleisterde graf – hy wys nie dat hy sukkel nie want hy is ŉ huigelaar. Hy 

moet huigel anders glo hy gaan hierdie God hom vervloek en veroordeel omdat Hy 

nie perfek is nie. Hy dien ŉ God wat nie lief is vir sukkelaars nie. Hy dien ŉ God wat 

kinders wil hê wat nie sukkel met grootmensdinge nie. 

 

9. Die derde wyse waarop Christus ons dade goeie werke maak wat ons Vader 

verheerlik, is die lewenshouding wat selfverloëning genoem word. Dit is hoe 

gelowiges goeie werke doen – deur selfverloëning. 

 

Die kinders!  

 

Selfverloëning is wanneer jy iets doen, maar ontken wie jy is as jy sulke dinge doen. 

Om te ontken, beteken om te sê: “Dit is nie ek nie”. Wanneer jy iets gesteel het, dan 

moet jy ŉ dief genoem word. Wanneer jy erken jy het gesteel, maar weier om te sê jy 

is ŉ dief, dan verloën jy jouself. Wanneer jy na kaal prentjies van mense gekyk het, 

dan moet jy pervert genoem word. Wanneer jy erken jy het gekyk, maar jy weier om 

te sê jy is ŉ pervert, dan verloën jy jouself. Wanneer jy nie na jou ouers wil luister 
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nie, dan is jy ŉ rebel. Wanneer jy erken dat jy was ongehoorsaam, maar weier om te 

sê jy is ŉ rebel, dan verloën jy jouself. 

 

Is dit ŉ goeie of slegte ding om te weier om te sê jy is ŉ dief, jy is pervert en jy is ŉ 

rebel, as jy erken jy het alles gedoen het wat hierdie name regverdig? 

 

Kyk wat sê die Here van God die Vader se kinders! As jy agter Jesus aan wil kom, 

moet jy jouself verloën. Jy moet weier om te erken en te sê jy is sleg, ŉ dief, ŉ 

pervert en ŉ rebel, al doen jy wat hulle doen! 

 

10. Hoe kan die Here aan ons so opdrag gee? 

 

Want Hy stap voor om vir ons sondes te ly, gekruisig te word, gestraf te word en 

verwerp te word. Ons stap agter die Here aan deur te glo Hy doen dit vir ons. So as 

Hy dit vir ons doen, wie maak Hy Homself? Hy maak Homself die dief wat ons was, 

die pervert wat ons was en die rebel wat ons is in sy ons plek. Hy word dit sodat ons 

kinders van God kan word! Sodat God die Vader vir ons net een manier het waarop 

Hy met ons praat, al doen ons baie dinge wat verkeerd is. Hy noem ons altyd net  

“my kind”, nooit iets wat wys wat ons verkeerd gedoen het nie. 

 

Hierdie goeie werke kan mense raaksien!  

 

Hulle kan sien ons leef met die selfversekerdheid dat ons kinders van die Here is en 

nooit iets anders vir die Here kan wees nie, al doen ons baie dinge wat maak dat ons 

iets anders genoem kan word as kinders van die Here! Sulke kinders is nie skaam of 

bang om God as hul Vader lief te hê nie. 

 

Wie verheerlik mense as hulle sien hierdie mense aanvaar nooit dat hulle diewe, 

perverte, rebelle, egbrekers, geweldenare, leuenaars of moordenaars is nie, al doen 

hulle sulke dinge, hulle leef altyd met die selfwaarde, die selferkenning en 

selfvertroue dat hulle mag God hul Vader liefhê? Hulle verheerlik hierdie Vader wie 

se liefde sy kinders hierdie vertroue gee om nooit hul self name te noem vir wat hulle 

verkeerd doen nie. 

 

11. Die ryk jongman het met ŉ snaakse probleem gesit. Hy het geglo hy het alles 

volgens die gebooie reg gedoen, maar gevoel hy skiet nog te kort. Daar is nog iets 

wat hy nie gedoen het nie. Daarmee verwoord hy eintlik die manier waarop alle 

mense wat glo hulle is besig met God se grootmensdinge voel daar is ŉ gebrek in 

hulle gehoorsaamheid. 

 

“Ek doen alles reg, perfek, maar niks voel reg nie!” 

 

Hoe kry iemand dit reg om vir die Here te sê: “Ek het alles gedoen wat in die wet van 

my gevra word”. Hy kan dit net sê as hy iets verloën, iets ontken. Dit is die liefde van 
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die wet. Wanneer die wet van God net gedragskodes word hoe om kragtig en magtig 

te wees, hoe om ryk en belangrik wees, dan gaan hierdie gebooie nie meer oor 

liefde nie. Hierdie gedragskodes wat jou magtig en kragtig maak, en liefde ontken, 

kan mense maklik onderhou. Want dit is gebooie vir grootmensdinge – krag, mag en 

invloed.  

 

Watte tipe God vra sulke goeie werke?  

 

Alles moet reg wees, maar jy hoef nie reg lief te hê nie. Dit is ŉ kragtige, magtige en 

heerssugtige God. Wie vir so ŉ god alles reg doen, laat mense so ŉ god minag. Dit 

was die pappa god Zeus van die Grieke. Hy sit daar op die berg Olympus en suip en 

voeter rond met die godinne, maar sy kinders is soos Herkules: met die krag en mag 

van die pappagod sorg hulle vir hul self terwyl Zeus met grootmensdinge besig is en 

nie na sy kinders kyk of vir hulle sorg nie. 

 

12. Ons moet as kinders van God die Vader ons goeie werke wys sodat mense ons 

Vader vir sy liefde en sorg van sy kinders kan verheerlik.  

 

Mense in hulle afgodsdiens en bygeloof wil iets anders in mense sien as die goeie 

werke wat hulle vir God die Vader doen. Dit wys in die begeerte wat die apostel 

Filippus gehad het en wat Hy wou gehad het Jesus vir hom moes bevredig het. Hy 

stel dit aan die Here só: “Toe sê Filippus vir Hom: “Here, wys vir ons die Vader en dit 

is vir ons genoeg.” en Jesus sê vir hom: “Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, 

Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: “Wys vir ons die Vader?” 

Joh. 14: 8 en 9. 

 

Wat wou Filippus sien en hoekom? 

 

Hy wou sien dat Jesus as mens God verbeeld in sy lewe en werke sodat Jesus hulle 

ook kan bemagtig om God te verbeeld in hulle eie lewe. Hulle wou God in Jesus se 

lewe as mens sien, sodat Jesus vir hulle kan wys hoe God ook in hulle lewe sigbaar 

kan wees. Dit, terwyl dit net mooi andersom werk. Jesus is God wat mens geword 

het om self die offer vir mense se sonde te word. Wie God so sien, sien die 

heerlikheid van god raak. Hy is vir sy kinder die offer sodat Hy vir hulle die liefdevolle 

Vader kan wees.  (Joh. 1: 14)  

 

Kan u die verskil raaksien?  

 

Die Here sê ons moet so leef dat mense ons goeie werke volgens die Here se wet 

kan raaksien en ons Vader daarvoor kan verheerlik. Mense in hulle afgodsdiens wil 

nie hulle goeie werke wys nie. Hulle wil God wys. Hulle wil so leef dat jy God se 

krag, God se mag, God se lewe en God se gesag in hulle lewe kan raaksien. Wie 

moet jy dan verheerlik as jy God in hulle lewe raaksien? Jy moet hulle vereer as die 
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mense wat net so groot en kragtig leef as wat Jesus geleef het. Jy moet hulle eer dat 

God net so deur hulle werk as wat God deur Jesus gewerk het. 

 

God se kinders wat met grootmensdinge besig is, met God se groot dinge self besig 

is. 

  

13. Mense wat met God se groot dinge besig wil wees en nie met die dinge 

waarmee god se kinders besig is nie, gee aan die Here se opdrag dat ons agter 

Hom moet aankom en  

 

 Hom moet volg,  

 ons kruis moet dra en  

 ons self moet verloën,  

 

totaal verkeerde inhoude en betekenisse. Hulle wil God self in mense se lewens sien 

soos Filippus. Daarom beteken  

 om vir Jesus te volg, vir hulle dat dat hulle Jesus moet naboots, nie sommer 

net na sy wette luister nie. Hulle wil Jesus naboots en hulself net so kruisig en 

laat sterf soos Jesus sodat God in hulle opgewek kan word en in hulle lewe 

sigbaar kan word. 

 

 Hulle wil Jesus se eie kruis dra, nie die kruis van die Tien Gebooie nie. Hulle 

wil sukkel om hulle self so te veroordeel en aan te kla dat hulle as mense niks 

meer sal word sodat God alles binne in hulle sal word.  

 

 Hulle wil hul self nie hul self verloën nie, maar wil hul self sleg maak en sleg 

sê omdat hulle nie menslik wil wees nie, maar so goddelik soos Jesus wil 

wees. Hulle glo dat wanneer hulle hul self so sleg maak en sleg sê voor god 

hulle met God se groot dinge kan besig wees: hulle wil God se krag, God se 

lewe, God se naam en lewe sigbaar maak in hulle lewe. Mense moet God in 

hulle kan raaksien! 

 

En hulle eer vir hulle geestelike lewe! Net soos die pous is hulle Jesus op aarde vir 

ander mense! Dit was en bly die werklike verskil oor goeie werke tussen ons die 

Rooms Katolieke Kerk en al die nuwe geestelikhede van vandag. Gewone gelowiges 

leef met die sekerheid dat hulle dade goeie werke is wat God hul Vader verheerlik. 

Hulle weet die magtige geestelike kragdemonstrasies van die ryk jongman: Ek het 

alles reg gedoen en kan nog meer as dit doen.” is huigelary. Dit is nie goeie werke 

wat die Vader verheerlik nie. Dit verneder God as die Here wat vir sy kinders 

goddelike krag en mag gee om self God se dinge te kan doen sodat Hy Hom met 

ander dinge as sy liefde vir sy kinders kan besig hou. 

 

14. Dit is hoekom ons weer Reformasie nodig het! 
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Elke keer wanneer ek in die kategese vir kinders stel dat hulle goeie werke moet 

doen sodat mense hul Vader kan verheerlik, dan word hulle skaam en skroom hulle 

weg van hierdie opdrag. Hulle voel dat hulle nooit so kan wees en dit nooit sal kan 

doen nie! 

 

Hoekom nie? 

 

Want die NG Kerk, soos die meeste ander Protestantse Kerk verkondig dat jy so 

moet leef dat God sigbaar in jou lewe kan word. Mense moet God in jou lewe 

raaksien. Om God te wys met jou lewe moet jy geestelik nie net gehoorsaam wees 

aan die gebooie van God nie. Jy moet geestelik vervul met God self wees, gedoop 

met die volheid van God self wees, met God se eie krag en lewe vervolmaak wees. 

Want eers as jy so met God vervul is, sou jy God verheerlik. 

 

En daarom is hulle te skaam om te wys wat hulle vir God hul Vader doen. Skroom 

hulle weg van die eis dat hul goeie werke gesien moet word, want hulle werke wys 

nie vir God en sy goddelike krag nie. 

 

Hulle is te skaam om te wys hulle is kinders wat grootmensdinge doen. Want hulle 

voel hulle is kinders wat net doen wat kinders doen. Dit is die absolute absurdheid 

van ons kerklike toestand vandag. Hulle wat voel hulle is maar net kinders van die 

Here en kan maar net doen wat kinders van die Here doen, is te skaam dat hul goeie  

werke gesien mag word.  

 

15. Reformasie beteken dat ons nie God se grootmenskinders is of hoef te wees nie. 

Ons is God se kinders wat net kinders is en ons mag God se kinders wees wat maar 

net besig is met wat kinders kan doen.  

 

 Ons luister na Hom sommer net omdat Hy ons Vader is. Nie omdat ons alles 

reg doen om liefde, sorg en bewaring te kry by ŉ god wat ons nie hierdie goed 

gee wanneer ons nie alles reg doen nie. So volg ons die Here wat alles uit 

genade gee, ons luister sommer net omdat Hy ons liefdevolle Vader is. 

 

 Ons sukkel altyd met sy gebooie omdat ons sy wil as ons Vader mee wil 

sukkel. So dra ons ons kruis omdat net Christus met sy kruis al ons oordeel, 

straf en vervloeking dra. Dit is ons trots as kinders van die Vader om met sy 

wil te sukkel. 

 

 Ons sal nooit erken of aanvaar dat ons iets anders as kinders van ons Vader 

is nie, al doen ons al die dinge waardeur ons as diewe, egbrekers, leuenaars 

of moordenaars uitgewys kan word. Want God die Vader noem ons nooit so 

nie. Hy noem ons net sy kinders. 
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Wie God in hulle lewe wil wys met hul grootmens geestelikhede, gaan nie agter die 

Here aan nie. Hulle wys ŉ god wat ŉ mens net kan minag vir sy soeke na krag, mag 

en heerlikheid deur mense van hul menswees te stroop. 

 

 Wie kan nie goeie werke doen en hul Vader verheerlik as ons dit so moet doen nie?  

 

 Ons luister sommer net omdat Hy ons Vader is, nie omdat ons iets wil hê of 

keer nie!  

 

 Ons sukkel met sy wil omdat dit ons trots is om daarmee te sukkel in sy liefde 

vir ons!  

 

 Ons het die vaste vertroue in Hom dat ons niks anders as sy kinders kan 

wees nie, al doen ons sondes wat wys ons behoort anders genoem te word! 

Christus maak ons gehoorsaamheid aan ons Vader goeie werke wat mense God 

verheerlik vir hoe hulle sien ons Hom dien! 

 

Laat ons hierdie goeie werke waarmee ons besig is, so laat skyn dat mense ons 

Vader vir wie sulke werke goeie werke van sy kinders is, kan verheerlik! 

 

Kom ons breek met die passie van hierdie grootmensgeestelikheid waar kinders van 

die Here, God self moet uitbeeld in hulle kragtige, magtige, godsvervulde lewe. 

Hierdie uitstalling onteer God die Vader as ŉ slegte Vader wat met mag en krag 

besig is terwyl sy kinders in sy afwesigheid net so groot soos Hy moet probeer leef. 

 

Ons verheerlik God ons Vader omdat Hy alles doen sodat ons net kan besig wees 

waarmee kinders van God se kinders besig is! 


