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Inhoud. Alle seremonies en seremoniële wette in die Bybel was prentjies van wie Christus sal 

wees en wat Hy sal doen met sy koms na die aarde toe. Hierdie prentjies van die Christus is 

net die skaduwee van Christus. Jesus is regtig Christus wat God met ons is: Hy is die regte 

offer, tempel, altaar, priester en Here van die Sabbat. God het hierdie prentjies van die 

evangelie ingestel en met Jesus se koms afgestel. Dit mag nie meer gebruik word nie. Die 

moderne Christelikheid, nes die Rooms Katolieke, stel weer hierdie seremonies wat God 

afgeskaf het in, omdat hulle ŉ Christus en godservarings fantaseer wat vir hulle meer werklik 

voel as die teenwoordige Here en sy liefde. Hierdie gefantaseerde godservarings vervang God 

en sy liefde in hul lewe. Deur nuwe selfopgemaakte seremonies weer in te stel, maak hulle 

lidmate die regte offer vir God, skep hulle weer altare in kerke, maak hulle kerke tempels en 

word hulle die teenwoordige priesters wat Christus vir mense onwerklik en afwesig maak. So 

is die pous die werklike teenwoordige Jesus saam met ons op aarde en Jesus die veraf 

onwerklike Jesus in die hemel. Dit is die posisie wat geestelikes vir hul self bewerk met die 

herinstel van seremoniële geestelikheid: hulle is werklik en Jesus net ŉ skaduwee. 

 

Skriflesing Kolossense 2: 6 – 19; Hebreërs 10: 1 – 10. 

 

Teks Kolossense 2: 17 “Dit alles is maar net die skaduwee van wat kom; die 

werklikheid is Christus. 

 

Tema Ons hou vas aan Christus wat werklik is en bly in sy regte liefde leef 

 

1. Die regte liefde van Jesus wat regtig die Here is, of prentjiemooi liefde wat nie 

regtig is nie! 

 

Dit is die verskil tussen die Here se regte liefde vir ons en ons regte liefde vir Hom, 

teenoor gefantaseerde liefde wat nooit regtig liefde is nie. Hierdie verskil gaan oor 

liefde en seremoniële geestelikheid. Paulus stel hierdie verskil só! Dit is die verskil 

tussen ŉ skaduwee van Christus en die werklikheid van Christus self. 

 

Dit was deel van die geloofstryd in die Reformasie. Die Reformasie het gebreek met 

ŉ gefantaseerde Christus en gefantaseerde liefde vir God in die Rooms Katolieke 

Kerk, en weer vasgegryp aan Christus en sy liefde wat regtig is. Dit het hulle gedoen 

deur alle seremoniële geestelikheid in hulle lewe en in eredienste te verwerp. 

 

Hierdie verwerping van ŉ gefantaseerde Christus deur seremonies is deel van ons 

kerk se geloofsbelydenis in Jesus Christus. Dit is artikel 25 van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis. “Die seremoniële wet in Christus vervul. Ons glo dat die 

seremonies en die heenwysings van die wet met die koms van Christus opgehou het 

en dat alle voorafskaduwing tot ŉ einde gekom het. Die gebruik daarvan moet 

derhalwe onder Christene afgeskaf word! Die waarheid en inhoud daarvan bly 
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nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan – in Hom het hierdie seremonies en die 

heenwysings juis hulle vervulling.” 

 

2. Die kinders! 

 

Daar is ŉ klomp dinge wat in die Bybel voorgeskryf word wat in ŉ tempel moet 

gebeur wat vanoggend nie hier in die erediens gebeur nie. 

 

 Niemand van julle het vanoggend bokke, duiwe of beeste na ons erediens 

gebring om hier in die erediens geslag te word nie. 

 

 Hier is nie ooms met spesiale mooi klere met simbole op, wat spesiale 

geestelike betekenis het nie. Dit is ooms wat priesters of geestelikes is. 

Hierdie toga wat dominee vanoggend aan het, is nie ŉ geestelike rok nie. Dit 

is die toga wat ek gekry het toe ek klaar vir sewe jaar lank geleer het om te 

kan preek. Met hierdie toga weet elkeen ek het geleer hoe om die Bybel uit te 

lê en te preek. Hoekom ons in die Reformasie dit begin dra het, is omdat in 

die Rooms Katolieke Kerk enige pa vir sy seun die pos om te kon preek, kon 

koop by die kerk, al is hy nog op laerskool en al het hy glad nie gaan leer nie. 

Die togas het gewys predikante moet leer om die Bybel te lees en te preek. 

Dit was nooit ŉ geestelike rok gewees nie. 

 

 Hier is vanoggend voor die kansel ook nie ŉ altaar waarop offers gebring word 

nie. Nie ŉ klip een nie en ook nie ŉ geestelike een nie. Voor die kansel is daar 

niks nie. 

 

 Ons hou ook nie vandag die Sabbatdag soos daar in die Bybel staan dat die 

Sabbatdag gehou moet word nie. Die Sabbatdag volgens die Bybel was gister 

gewees, Saterdag. Volgens die Bybel mag jy nie op Saterdag kos maak of 

werk nie. Wat het ons as gemeente gister gedoen? Ons het basaar gehou. 

Ons het van vroeg oggend af gewerk en kos gemaak. Alles wat nie op ŉ 

Sabbat gedoen mag word nie, want ons hou nie meer die Sabbatdag nie! Ons 

hou nou op die dag na die Sabbat, Sondag, eredienste, omdat Jesus op die 

Sondagoggend uit die dood uit opgestaan het. 

 

3. Hoekom doen ons niks meer van hierdie goed wat in die Bybel voorgeskryf word 

nie? Wie het dit gestop? Dit is wat in Kolossense 2: 17 en Hebreërs 10: 9 staan: 

Christus skaf die eerste offers af en stel ŉ ander offer in die plek van hierdie eerste 

offers – Homself aan die kruis! 

 

Dit is nie ons wat hierdie wette oor offers, priesters, die tempel en die Sabbat 

ingestel het nie. Dit was die Here! Dit was ook nie ons wat hierdie goed gestop het 

nie. Dit was ook die Here! 
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Die kinders! Kom ons kyk of ons met ŉ voorbeeld die verskil kan sien tussen regte 

liefde en prentjieliefde! 

 

Julle wat ouer boeties of sussies het, het dit al baie gesien. Wanneer een van hulle ŉ 

regte meisie of ŉ regte kêrel kry, dan is jy sommer vir die hele tyd nommer twee. 

Want omdat hulle vir mekaar lief is, is hulle altyd by mekaar, hou hulle mekaar vas 

en praat hulle die hele tyd met mekaar. Hulle leef saam! 

 

Dan gebeur dit dat een van hulle op ŉ rugby- of netbaltoer gaan. Dan gebeur daar 

die vreemdste ding. Voor hulle op die bus klem dan neem hulle van mekaar foto’s op 

hulle selfone. Vir so lank as hulle nie by mekaar is nie, kyk hulle na mekaar se foto’s. 

Hulle sal ook vir mekaar vra of hulle na die foto’s al vandag gekyk het. Wanneer een 

nie na die foto kyk nie, dan is die ander sommer dadelik kwaad. Dit is ook nie 

verspot nie want om na die foto te kyk, is die manier hoe hulle mekaar onthou en 

voel hulle is regtig lief vir mekaar. Hierdie foto is nodig omdat hulle nie meer aan 

mekaar kan vashou nie. Hulle hou vir die rukkie aan mekaar se foto’s vas. Met die 

foto deel hulle mekaar se teenwoordigheid as hulle nie by mekaar is nie. 

 

Daarom is dit verkeerd om nie na die foto te kyk as hulle nie by mekaar is nie want 

dit hou hulle in mekaar se gedagtes en in mekaar se aanvoeling. 

 

5. Wat sal julle dink het gebeur wanneer die een van die toer af kom en hulle gaan 

sit langs mekaar, hou mekaar vas en praat met mekaar en die een wat op die toer 

was hou die selfoon die hele tyd so naby en kyk nog steeds na die foto van die 

geliefde wat hom vashou, met hom praat en saam met hom is? 

 

Sy gaan verskriklik kwaad wees vir hom! Hoe so? Eers is sy verskriklik kwaad as hy 

nie na die foto kyk nie, en dan is sy weer verskiklik kwaad as hy na die foto kyk! 

Wanneer hy terug is, moet hy die foto’s wegsit en nie meer daarna kyk nie.  

 

Waaroor gaan dit dan nou eintlik?  

 

Dit gaan oor die verskil tussen skaduwee en die persoon wat die skaduwee maak. 

Die skaduwee is net ŉ prentjie van die persoon. Dit is nie die persoon self nie. Dit 

gaan oor wat regtig is! Die liefde wat met mekaar gedeel word, is dit waaroor dit 

regtig gaan. Regte liefde van regte persone wat regtig by en met mekaar is.  

 

Prentjiebeeld of skadubeelde is net ŉ herinnering van ŉ persoon wat nog na jou toe 

op pad is.  

 

Wat is net prentjiebeelde van God se liefde vir sondaars en wat is die regte 

teenwoordig liefde van God? 

 

Bokke of Christus? 
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Duiwe of Christus? 

Altare of Christus? 

Tempels of Christus? 

Priesters of Christus? 

 

6. Al hierdie skaduweebeelde of prentjiebeelde was net nodig omdat Christus nog 

nie vir ons gebore was en vir ons sondes gely, gekruisig, gesterf het en uit die dood 

uit opgestaan het nie. Dit is omdat die Here ons nog nie met alles wat Hy vir ons 

doen, vasgehou het en met ons gedeel het nie.  

 

Dit was in die tyd voor Christus gekom het, baie nodig gewees. Daarom het die Here 

dit as ŉ wet gestel dat mense na hierdie skaduweebeelde moes kyk. Nou egter, na 

die werklike Persoon Christus met ons is en ons vashou met alles wat Hy vir ons 

gedoen het, van sy geboorte tot sy hemelvaart, moet ons hierdie prentjies heeltemal 

wegvat en mag ons dit nooit weer gebruik nie.  

 

Christus is met ons, hou ons vas en ons deel in sy regte teenwoordigheid en sy 

regte liefde. Wie nou aan prentjies vashou is soos daardie seun wat van die toer 

terugkom en terwyl sy meisie hom vashou en met hom praat nog so met die een oog 

na die foto van haar op die selfoon probeer kyk. 

 

Christus het gekom en ons moet nou die skaduweebeelde wegsit. Hy het met sy 

teenwoordigheid by ons die gebruik daarvan heeltemal afgeskaf. 

 

7. Alles wat hierdie prentjies ons moes aan laat dink en voel het, laat Christus nou 

regtig gebeur. Alles wat God met die skaduwee van seremoniële prentjies oor 

Homself in die Ou Testament gewys het, het Christus vir ons ŉ werklikheid gemaak. 

Kol. 2: 17 In die Nuwe Direkte Vertaling lees vers 9 en 10 so: “In Hom is die volle 

wese van God liggaamlik teenwoordig… En in Hom, is julle met hierdie volheid 

vervul.”  

 

Christus is werklik vandag mens in die hemel terwyl Hy werklik God met ons is. Hy 

verenig ons werklik in wie Hy as mens is om alles wie Hy is en wat Hy vir ons 

gedoen het, met ons te deel. Niks wat Christus vir ons is en doen, kan vir ons 

onwerklik wees of nie teenwoordig voel nie, want Hy is werklik teenwoordig en Hy 

hou ons vas. Hy laat my alles besef, alles onthou en alles verstaan, wie en wat Hy 

vir my is, omdat Hy self met my teenwoordig is en my vashou in alles wie Hy vir my 

is: as mens heilig, sonder skuld, smet en regverdig.  

 

Hy laat my deel in, en hou my vas, in sy liefde, goedheid, barmhartigheid en genade 

as God. Omdat Hy my vashou, gee Hy self vir my die aanvoeling van wie Hy as Here 

vir my is en doen. Sy teenwoordige liefde en genade waarin Hy my vashou, verander 

my, dit is besny my, sodat ek nie meer aan my sondes dink nie, maar aan my liefde 

vir en diensbaarheid aan Hom.  
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Hy wat my vashou laat my alles onthou! Hy wat my vashou laat my alles voel! Hy 

wat my vashou verander my met sy teenwoordigheid! Hy wat my vashou maak vir 

my sy liefde vir my en my liefde vir Hom ŉ werklikheid! 

 

8. Wat gaan fout as jy langs jou meisie of kêrel sit, en sy of haar liefde voel vir jou so 

onwerklik dat jy nie aan haar kan dink, haar kan voel of voel sy is teenwoordig nie, jy 

moet nog na haar foto kyk om te voel en te dink sy is regtig, al hou sy jou vas? 

 

Is dit goed of sleg om nog steeds die foto nodig te hê om te voel sy is regtig, al is sy 

by jou? 

 

Dit is regtig baie sleg!  

 

Tussen die foto en die een wat op die toer gegaan het, het daar ŉ baie skewe 

verhouding ontstaan. Met die foto is daar ŉ gefantaseerde geliefde geskep en word 

daar gefantaseerde liefde ervaar. Die gefantaseerde liefde met die foto, terwyl die 

geliefde teenwoordig is, verdring en verniel die werklike teenwoordige liefde. Hierdie 

verwronge gefantaseerde beeld word nou die werklikheid gemaak met die foto en 

daarmee word die teenwoordige werklike liefde doodgemaak.  

 

Hierdie foto is nie meer net ŉ herinnering aan die regte liefde nie. Dit het nou ŉ nuwe 

skewe liefde geword in die plek van die regte liefde.  

 

 Die foto maak nou hierdie gefantaseerde liefde ŉ werklikheid in die plek van 

die werklike liefde. 

 Die foto maak hierdie gefantaseerde liefde ŉ teenwoordige liefde en regte 

liefde afwesige liefde.  

 Die foto maak dat hierdie gefantaseerde liefde naby voel en aan gedink word, 

terwyl die regte liefde vreemd gemaak word en daardeur vergeet word. 

 

9. Die moderne Christelikheid het vandag vir hierdie gefantaseerde godsliefde wat 

nie regtig is nie al ŉ baie spesifieke naam gekry: godservaring! 

 

Hulle soek godservarings, beleef godservarings en bedryf godservarings! 

 

Wat is so snaaks aan hierdie nuwe tipe ding wat hulle ŉ godservaring noem?  

 

Dit is maklik om raak te sien wanneer ŉ mens oor ander liefdes ook so praat. Wat sal 

mense van jou dink as jy sê: “Ek het gister ŉ baie mooi vrou-ervaring van my vrou 

gehad.” of wanneer ŉ vrou van haar man praat en sê: “ek het so mooi man-ervaring 

van my man gehad.”? Wat sal mense dink van ouers en kinders wat só begin praat? 

Wanneer ŉ kind sê: “Ek het ŉ mooi pa-ervaring gister gehad.” Of ouers wat sê: “Ek 

wil graag ŉ mooi kind-ervaring van my kinders hê.” 
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Dit is absurd.  

 

Ons kan nie so iets in mekaar soek en vind nie. Die regte saak en regte woord vir die 

regte saak is – liefde! Ek het my man, vrou, kind lief en andersom. Die soek na 

hierdie snaakse “ervarings” beteken dat mense hulle fantasie van wat hulle fantaseer 

oor ŉ ander mense as ŉ werklikheid wil beleef.  

 

Daarom moet ons goed hoor wat bedoel geestelikes met hierdie nuwe opgemaakte 

woord: “godservaring.” Daarmee bedoel hulle dat hulle hul fantasie oor God as ŉ 

werklikheid wil beleef in die plek van die regte liefde wat Christus vir ons het. 

Volgens ons voorbeeld beteken dit dat hulle hul fantasie oor God as die regte 

verhouding met God wil beleef in die plek van die regte liefde van God wat vir hulle 

nie meer regtig voel nie. 

 

10. Dit is waarmee priesters, predikate en pastore vandag besig is wanneer hulle 

nou hulle nou hulle nuwe selfopgemaakte seremonies weer terugbring nadat 

Christus die gebruik daarvan afgeskaf het. Hulle maak van ŉ gefantaseerde 

belewenis van God, die werklike liefde terwyl hulle van die regte liefde net ŉ 

skaduwee maak. 

 

Wat die Here afgeskaf het, maak hulle weer die werklikheid en daarom maak hulle 

van wat die Here regtig is en doen, iets wat onwerklik is, nie meer teenwoordig voel 

nie en waaraan ŉ mens nie meer dink nie. 

 

Kom ons vat die seremonie wat in baie kerke en op baie kampe ingestel is as 

voorbeeld! 

 

Jy stap in die erediens in en gaan sit saam met gelowiges om na die Woord te luister 

van die Here wat jou met Hom verenig en saam met jou is. By die deur kry jy nou 

papiertjies en ŉ pen. Voor in die kerk staan ŉ selfopgemaakte houtkruis. Hy preek 

almal skuldig en sê jy moet jou sondes op ŉ papiertjie skryf, na vore kom, die 

papiertjie met jou sondes op met die spykers en hamer wat hulle jou gee teen hierdie 

houtkruis vasslaan.  

 

Wat is hierdie ding wat die dominee of pastoor jou laat doen? Dit is ŉ seremonie! Jou 

seremoniële papiertjies met geskrewe sondes op, nie regtes nie, moet jy 

seremonieel vasslaan aan ŉ seremoniële kruis, nie die regte een van die Here nie. 

Volgens die geestelike laat sy seremonie jou die Here, beter verstaan, vir jou meer 

werklik voel en maak die seremonie die Here vir jou ŉ geestelike ervaring.  

 

11. Deur hierdie seremonie is jou oorgawe aan God nou die regte offer, die ruimte 

voor die kansel die regte altaar, die prediker die regte priester en die kerkgehou die 

regte tempel. Alles wat Christus se skaduwee was, word nou die werklike 
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geestelikheid en alles wie Christus regtig is, die offer, priester, die tempel en sy kruis 

die regte altaar, word met seremonies net ŉ onwerklike skaduwee gemaak.  

 

Hulle noem hierdie seremoniële skeefdraai van alles – “godservarings”. Wat die 

Here self jou laat dink, voel en hoe Hy jou verander deur jou vas te hou, is vir hulle 

onwerklik.  

 

Jou seremoniële papietjie met sondes en rituele vasslaan aan die kruis moet vir jou 

nou die Here se kruisiging meer teenwoordig, meer gevoelvol en meer duidelik 

maak. Dit is presies wat in die Ou Testament met die offers in die tempel gewys is.  

 

12. Met geestelike seremonies vervreem geestelikes gelowiges van die regte liefde 

van die Here met gefantaseerde godservarings. Geestelikes voel dat hulle met 

gekleurde rokke en serpe wat hulle op kansels en verhoë dra, jou aan die Here laat 

dink en van laat deel voel. Met ŉ rooi rok of serp vol kruise aan, wil hulle dat jy sal 

dink aan en deel voel van Jesus se kruisiging. Met ŉ wit rok of serp aan, wil hulle jou 

laat dink en voel jy is deel van Christus se geboorte en met ŉ pers rok en serp aan, 

wil hulle jou laat dink en voel Jesus is jou koning. So vervreem hulle met 

seremoniële klere jou met gefantaseerde godservarings van die Here wat jou met 

Hom verenig en Self jou laat dink en deel voel van sy geboorte, kruisiging en 

opstanding.  

 

Net so ervaar hulle met die opsteek van kerse dat daar ŉ spirituele ruimte geskep 

word om God te kan aanbid. Kerse wat brand, nie Christus wat teenwoordig is nie, 

skep vir hulle aanbiddingsgevoelens.  

 

Net so maak hulle van ons liefde vir God seremonies. Jy moet nou jou arms 

seremonieel na bo uitstrek of jy moet seremonieel omval en op die grond neerslaan, 

om te wys jy is vol van God se goddelikheid, volgens hulle. Terwyl Kol. 2:9 -15 wys 

dat die volheid van God se liefde ons met ŉ menslike liefde vervul waar ons met ons 

hande Hom en ons naaste dien en nie meer seermaak nie, en ons met ons liggaam 

ons diensposisie in die gemeenskap inneem en nie weer verlaat nie.  

 

13. Dit is die werklik reformasie wat ons weer vandag in die kerk nodig het: ons moet 

weer in die geloof ontdek dat die regte Here ons regtig met hom as mens in die 

hemel verenig en ons regtig as God in sy liefde vashou!  

 

In hierdie geloof sal Hy en sy teenwoordigheid ons oor Hom laat dink en sy liefde sal 

aanbidding in ons skep.  

 

Ons moet breek met hierdie valsheid van sogenaamde “godservarings”, geestelikes 

se gefantaseerde innigheid met God en sy goddelikheid. Ons leef nie met 

godservarings nie, maar in die liefde wat God vir ons het en met die liefde vir Hom 

wat Hy in ons harte skep. 
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Ons het nie godservarings van God nie. Ons het God lief. Ons het die foto’s wat Hy 

ons van Hom gegee het weggesit omdat hy self nou met ons is. 

 


