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Inhoud Hierdie preek wys die twee dele van Christene se openbare getuienis. Hulle getuig 

oor God se liefde vir hulle en hulle liefde vir God. Oor God se liefde getuig ons deur woorde 

uit ons harte waarmee ons vertel wie Jesus Christus is. Ons liefde vir God wys in die goeie 

dade van ons lewe saam met Hom in sy liefde. Ons liefde wys dat ons wil sukkel met die 

regte gebooie van God omdat dit regte liefde vir God is. Ons wys nie met ons lewe 

suksesvolle geestelikheid nie. Ons bely en wys dat ons net in Christus swak sondaars was, 

maar nou vrymoedig ons self is in ons lewe met God. Daarmee verwerp ons alle geestelikheid 

waarin ons ons self voor God swakkelinge moet maak met die valse geestelikheid dat God 

net só ŉ sterk en magtige God in die wêreld kan word. Dit is nie hoe God God is nie maar 

hoe swakkelinge geestelike en magtige leiers wil wees.  

 

Skriflesing Matteus 5: 14 – 16; 2 Korintiërs 11: 1-5; 11: 16 – 29; 13: 3 – 4. Direkte 

Afrikaanse Vertaling. 

 

Teks 2 Kor. 13: 4 b So is ons ook swak in Hom, maar teenoor julle sal ons saam met 

Hom leef uit die krag van God 

 

Tema Ons getuig deur oor Christus te praat en met ons lewe te wys ons leef met 

Hom 

 

1. Ons het vanoggend die voorreg dat 8 jongmense hulle getuienis in die erediens 

aflê deur hulle openbare belydenis van geloof in die Here. Getuienis gaan oor twee 

liefdes: die Here se liefde vir ons en ons liefde vir die Here, SJ de Lange, Alexander 

Gird, Jason Janse van Rensburg, Wilné Kotzé, Johan Laurence, Rudolph Schutte, 

Waldo Stemmet en Danu Wellman.  

 

Ons getuig verskillend oor die Here se liefde vir ons en ons liefde vir die Here. Oor 

die Here se liefde vir ons getuig ons deur ons openbare geloofsbelydenis, maar oor 

ons liefde vir die Here getuig ons deur die goeie dade wat in ons lewe wys. (Mat.5: 

16) 

 

Getuienis gaan oor wat gesê word en wat gedoen word, nie net of wat ons sê of wat 

ons doen nie. Oor die Here se liefde vir ons praat ons en ons wys ons liefde vir die 

Here deur die goeie dade wat ons doen. Christelike getuienis gaan oor ons 

openbare geloofsbelydenis met woorde uit ons hart oor wie Jesus Christus vir ons is 

en oor ons dade wat wys hoe ons saam met Hom leef. Dit is die getuinenis wat ons 

dade wys – ons leef saam met die Here. 

 

2. Paulus maak ŉ kort en kragtige geloofsbelydenis oor die Here se liefde vir ons en 

ons liefde vir Hom in 2 Korintiërs 13: 4 b So is ons swak in hom, en leef ons saam 

met Christus uit die krag van God. Hierdie geloofsbelydenis oor ons vereniging met 
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Christus, wat Paulus hier aankondig, het ons vir hierdie jongmense geleer met die 

woorde van Paulus uit Filippense 3:12 Syne is myne en myns is Syne.  

 

Paulus stel vereniging tussen ons en Christus deur te wys ons is ingesluit in die 

swak en die lewende Christus. Hierdie teenstelling is die verrassing in sy 

aankondiging. Ons sou verwag het dat die teenstelling moes wees tussen swak en 

kragdadig, maar dit is nie. Die teenstelling is tussen die swak Christus aan die kruis 

en die lewende Christus as mens in die hemel! (2 Kor. 13:4) 

 

 Die swak Christus is die woordelose aangeklaagde Christus voor Pontius 

Pilatus. Swak omdat Hy Homself nie verdedig of eers probeer om sy saak wat 

reg is, teenoor Pilatus te stel nie.  

 Die swak Christus is die weerlose Christus aan die kruis terwyl Hy met al sy 

wonderdade gewys het Hy is God en doen wat God doen, en nou hang Hy 

weerloos teen die vloek van God aan die kruis. 

 Die swak Christus is die magtelose Christus wat Homself aan die dood 

oorgee en nie vir sy lewe veg nie. 

 

Hierdie swak Christus is egter nie ŉ pateet, ŉ ruggraatlose lafhart of ŉ hulpelose 

slagoffer nie, want deur God die Vader en sy eie krag as God die Seun, het Hy uit 

die dood opgestaan om vandag nog steeds as mens in die hemel te leef, soos ons 

as mense op aarde leef. Daarom stel Paulus dat die Christus wat swak aan die kruis 

was, vandag leef uit die krag van God. 

 

Weereens moet u sien wat is die teenstelling! Die teenstelling is weer nie die swak 

Jesus Christus teenoor die kragdadige Jesus Christus nie, maar die swak teenoor 

die lewende Christus. Hierdie teenstelling is deur die krag van God: swak teenoor 

lewend. 

 

3. Die geloofsbelydenis, “Syne is myne en myne is syne, beteken dat  

 

 ons in Christus swak is waar Hy die swakke aan die kruis was en dat 

 in Christus leef ons nou saam met Hom die lewe wat Hy in sy krag as 

Skepper in ons skep. 

 

In ons vereniging met Hom in sy menswees, aan die regte kruis waaraan Hy regtig 

gehang het, is ons swak sondaars. Vandag egter is ons nie meer swak sondaars nie 

want ons leef die lewe wat Hy in ons skep saam met Hom.  

 

Wanneer ons sonde doen, is ons nooit swak in die sonde wat ons doen nie. Ons 

vind krag en mag in ons sonde, nie swakheid nie. Aan Christus se kruis waaraan Hy 

regtig, nie simbolies of geestelik nie, deur God vervloek is, is ons swak sondaars. 

Want aan sy kruis, ingesluit in wie Hy aan sy kruis is, is ons voor God regtig swak: 

swak omdat ons ten spyte van ons eie kragdadigheid in werklikheid voor God 
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aangeklaagde, veroordeelde, vervloekte, gestrafte en verwerpte sondaars is. Dit is 

hoe en waar ons regtig swak sondaars is.  

 

Daar aan Christus se kruis was ek ŉ swak sondaar, want Hy het daar al my sonde 

met my gedeel en só was Hy vir my die swak gewees aan die kruis: aangekla, 

veroordeel, vervloek, gestraf en verwerp, sodat ek self nooit weer in my eie lewe 

voor God ŉ swak sondaar sal wees nie. 

 

Dit is wat hierdie jongmense vandag voor u kom bely: ons was net daar aan die kruis 

van Christus swak sondaars, in en met Hom gewees waar Hy in my plek vir my swak 

was. 

 

4. Die geloofsbelydenis “Syne is myne en myne is Syne” beteken dat ek elke dag, 

die hele dag vir die res van my lewe tot in die ewigheid en met Christus leef omdat 

God dit met sy krag so bewerk. 

 

God, met sy skeppingskrag as God, sluit my só en en verenig my só met die lewe 

wat Christus vandag as mens in die hemel leef, dat alles wie die Here vandag as 

mens is, ek in deel en dit saam met Hom leef. 

 

Hierdie jongmense het elkeen voor kerkraadskommissies die afgelope twee weke, 

een vir een, die volgende geloofsbelydenis afgelê: in die lewe wat ek vandag saam 

met Christus leef, is ek altyd vir God onskuldig, sonder sondeskande of sondesmet, 

rein, heilig, geliefd en vir God welbehaaglik. Ek kan hierdie lewe met Christus só leef 

omdat God deur sy krag as God my altyd insluit en verenig met wie Jesus as mens 

is in die lewe wat Hy vandag as mens leef. (Rom.6: 10.11) 

 

Hoe leef ons hierdie lewe saam met Hom. En dit is hier waar ŉ mens die 

belangrikheid van die teenstelling in vers 4 moet raaksien. Ons leef nie ŉ nuwe 

kragdadige lewe vir God nie, ons leef ŉ lewe waarin ons net onsself as mens is vir 

God, soos God ons as mense gemaak het. Geen kragdadige goddelikheid nie! 

Gewoon net myself vir God met God! 

 

5. Dit is die openbare belydenis van hulle geloof in Jesus Christus wat hierdie 

jongmense voor u as gemeente van die Here kom aflê: hulle kom en gaan praat oor 

wie Jesus Christus as Here is, wat Hy vir hulle doen en hoe hulle ingesluit is en deel 

het aan wie Hy vir hulle is en vir hul doen. 

 

Ons het hulle geleer hulle mag nie vandag hier voor u ŉ openbare belydenis kom 

doen nie oor: 

 

 hulle bekerings nie, 

 hulle goeie dade nie, 

 hoe hulle God liefhet nie, 



Ons getuig deur oor Christus te praat en met ons lewe te wys ons leef met Hom 

Bladsy 4 van 9 

 

 hoe hulle bid, God aanroep of eer nie, 

 nog minder oor watter sondes hulle hoe gedoen het en wat hulle met hul 

sondes gedoen het nie. 

 

Hoekom het ons hulle só geleer? Hulle mag dit nie vandag, more of enige dag vir die 

res van hulle lewe ooit in die openbare lewe of eenkant iewers persoonlik met een of 

ander geestelike doen nie! 

 

Want dit is dwaasheid om so iets te doen! Dit is nie sommer net ŉ woord wat ons 

daarvoor uitgedink het nie. Dit is presies die woord wat Paulus in 2 Korintiërs 11 en 

12 daarvoor gebruik. Dwaasheid beteken nie dit is dom om so iets te doen nie. Die 

woord “dwaasheid” beteken dit is afgodsdiens om so iets te doen en dit is presies 

hoe Paulus dit bedoel. 

 

6. In 2 Korintiërs 12 – 13 wys Paulus op ŉ baie sarkastiese wyse dat ander 

predikante, Jode uit Jerusalem, was besig op hierdie dwase openbare 

geloofsbelydenis af te lê, en wou die gelowiges leer om ook hierdie dwase 

geloofsbelydenis af te lê, net soos hulle. Paulus noem hulle openbare 

geloofsbelydenis “roem”, dit is om te spog en sê met hulle tipe geloofsbelydenis is 

hulle met ŉ ander Jesus en ander gees besig as die Here Jesus en die Heilige Gees 

(2 Kor. 11:4). Daarom is hierdie valse predikante, nie regte predikante nie en leer 

hulle die gemeente om ŉ geloofsbelydenis te doen wat die Satan wil hê hulle moet 

doen. (2 Kor. 11: 12 – 15) 

 

Paulus gaan dan en in 2 Korintiërs 11 verse 16 tot 12 verse 11 wys hy dat hy net 

soveel nonsens kan praat as wat hierdie valse predikers kan praat. Dit is regtig die 

enigste plek waar Paulus vir lidmate dinge sê wat net ŉ klomp nonsens is en glad nie 

van die Here af kom nie. Daarom waarsku hy ons dat wanneer ons hierdie verse 

lees, moet ons geen woord van die Here in sy woorde soek nie, want hy gaan nou 

hierdie valse predikers namaak om te wys hoe simpel is hulle wanneer hulle hulle 

openbare geloofsbelydenis doen: “Wat ek nou gaan sê, sê ek nie soos die Here dit 

sou doen nie, maar soos ŉ dwaas, in vertroue op my eie roem.” (2 Kor.11:17)  

 

So klink sy dwase openbare geloofsbelydenis! 

 

 Ek is net so geestelik vroom en opreg soos ware opregte Jode! (Hebreërs) 

 Ek is net so geestelik toegewyd aan God soos toegewyde Jode.(Israeliet) 

 Ek is net so deel van God se volk soos al die ander kinders van Abraham. 

 

Maar! 

 

 Ek is ŉ beter dienaar van Jesus as al die ander predikers! 

 Ek werk harder vir Jesus as al die ander predikante 
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 Ek het vir Jesus meer gely, en is vir Jesus meer mishandel, bedreig en 

onregverdig behandel as al die ander predikante. 

 Ek het meer gesigte en visioene van Jesus ontvang as al die ander predikers. 

 

Nie een van die stellings wat Paulus hier maak, is verkeerd of oordryf nie. Wat hy 

hier vertel oor sy toewyding en werk vir Jesus is elke woord waar! Dit is teenoor 

hierdie waarheid dat hy dan verklaar dat dit dwaas is om so te praat oor wat jy alles 

vir Jesus doen. Hiermee wys Paulus dat ŉ geloofsbelydenis nooit kan gaan oor wat 

jy vir die Here doen nie. Al hierdie gepratery oor wat jy vir die Here doen, gebruik die 

Heilige Gees glad nie. Daarom stel hy kort en kragtig dat waaroor jy moet praat, 

roem, is oor jou swakhede met Jesus wat vir jou die Gekruisigde is (11:30). Om te 

praat oor wie Christus is en doen, is ŉ ware openbare geloofsbelydenis. Om te praat 

oor wat jy vir die Here doen, is ŉ valse openbare geloofsbelydenis! 

 

7. Hoekom? 

 

Want Christene praat nie oor wat hulle vir die Here doen nie, hulle goeie dade nie. 

Hulle goeie dade wys nie in praatjies nie, maar in die lewe wat hulle met die Here 

leef. Goeie dade word gesien in gelowiges, nie gehoor nie! 

 

Dit is wat die Here in sy eie woorde vir ons openbaar hoe ons goeie dade ŉ getuienis 

oor Hom is: “Net so moet julle julle lig voor die mense laat skyn sodat hulle julle 

goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.”(Mat.5: 16) 

 

Dit is die getuienis wat hierdie jongmense vandag oor hulle lewe met Christus voor u 

kom aflê: “Hulle lewe met Christus sal hul goeie dade wys.” Hulle het hierdie 

verbintenis tot ŉ lewe waarin hul goeie dade gaan wys, waaroor hulle nie gaan 

praatjies maak nie, só aan die kerkraad verklaar: “Ons wil ons hele lewe lank gaan 

sukkel met die nuwe Tien Gebooie, want ons leef saam met Hom wat ons liefhet!” 

 

Ons is ŉ klein en meelewende gemeenskap. Ons weet van mekaar en leef mee met 

mekaar op so wyse dat ons optrede in die gemeenskap openbare kennis is. Ons ken 

mekaar se goeie en slegte kante. Wie van u glo vanoggend wat hierdie jongmense 

meestal vandag hulle babas is, ken, se lewe wys hul goeie dade en kan ŉ 

geloofsverklaring maak dat hul lewe hul goeie dade sal wys? 

 

Daardie gevoel van siniese beterweterigheid in ons oor jongmense se slegte kante is 

deel van ons eie geestelike verwarring dat goeie dade vir God, en ŉ goeie lewe vir 

God, beteken om geestelik suksesvol te wees. Ons wil goeie dade in hulle raaksien 

soos ons goedheid in mekaar as suksesvol wil raaksien, soos ons dink die 

suksesvolle boere in Levubu is die wat met goeie dade besig is en die onsuksesvolle 

boere in Levubu is slegte boere. 
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My suster het terwyl ek haar een jaar in New York besoek het vir my die verskil 

tussen ŉ tipies Amerikaanse en tipies Suid Afrikaanse manier om oor ondernemings 

te dink, gewys. Wanneer jy in Suid Afrika iets onderneem en nie reg kry nie, dan sien 

mense jou as iemand wat bankrot gegaan het en misluk het. Wanneer jy in Amerika 

drie keer bankrot speel, dan het hulle vir jou respek dat jy al drie ondernemings 

probeer aan die gang gekry het. Hulle meet jou aan jou ondernemingspoging en ons 

meet mekaar aan die suksesvolheid van ons pogings. 

 

Luister weer na die geloofsverklaring wat hierdie jongmense as gelowiges oor hulle 

goeie werke voor u gaan aflê: “Ons wil ons hele lewe lank gaan sukkel met die nuwe 

Tien Gebooie! Dit is, nie suksesvol wees in ons onderneming om die nuwe Tien 

Gebooie te gehoorsaam nie, maar om te onderneem om jou hele lewe daarmee te 

sukkel! Dit is hoe en watter goeie werke u in hul lewe moet gaan raaksien! 

 

8. Hoe lyk hierdie goeie werke wat u in hul lewe moet raaksien?  

 

Dit is die goeie werke van die Here Jesus se nuwe wet. Daardie Tien Gebooie wat 

Hy vir ons só laat werk: waar jy onderneem om volgens hierdie gebooie te leef, is jy 

nie vir God skuldig vir die sondes wat jy in hierdie onderneming maak nie, staan jy 

nooit aangekla vir die foute wat jy maak nie, word jy nooit gestraf vir die oortredings 

wat jy begaan nie en nooit verwerp vir jou neiging om aanhoudend dieselfde sonde 

te wil doen nie. Want daardie swak sondaar was jy in Christus aan die kruis gewees. 

 

Meer nog, in jou onderneming om hierdie wet te onderhou, is jou onsuksesvolle 

pogings vir God volkome, reg, goed en heilig! 

 

In die kategese het die jongmense vir myself dit met ŉ voorbeeld uit hulle eie 

gemoed verduidelik, uit hulle eie leefwêreld: hulle gaan eerder sukkel met regte 

wiskunde as om suksesvol met “wieletjie-wiskunde” besig te wees. Regte wiskunde 

is moeilik, maar dit ontsluit die regte nodige kennis en werksgeleenthede oop. 

“Wieletjie-wiskunde” is sommer net ŉ bietjie basiese wiskunde wat vir jou regtig niks 

in die lewe gaan beteken nie en vir jou geen werksgeleenthede gaan ontsluit nie.  

 

Hulle verklaar dat hulle met die Here se regte gebooie gaan sukkel as die Here se 

kinders wat nooit vir hul onsuksesvolle gehoorsaamheid gestraf of geoordeel sal 

word nie, en daarom wil hulle met die regte wet sukkel, want die regte wet gaan oor 

regte liefde, nie “wieletjie-liefde” nie. Daardie geestelike liefdes waarmee mense 

besig is wat net niks te doen het met die regte gebooie van God nie! 

 

Dit is die goeie werke wat hulle hul tot verbind en wat u in hulle lewe sal sien, want 

hulle gaan nooit daaroor praat nie: hulle wil met die regte gebooie van God gaan 

sukkel omdat hulle weet hulle leef in sy regte liefde saam met Hom. U kan hul lewe 

wat hul met die Here só leef sien: besig om met die regte liefde te sukkel omdat ek 

deel van sy regte liefde is.  
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Dit is werklike goeie dade, al wys dit baie min van suksesvolle geestelikheid. 

 

9. Met hierdie geloofsbelydenis oor God se liefde vir hulle, en geloofsverklaring oor 

hul liefde vir God, moet hulle vandag by daardie kerkdeure uitloop in ŉ kerklike lewe 

en wêreld waar alles presies die teenoorgestelde besig is om te werk en bedryf te 

word, as die geloofsbelydenis wat hulle hier saam met ons aflê en die lewenswyse 

waartoe hulle hul self verbind. 

 

In die kerklike lewe buite hierdie deure klink die geestelikheid wat van uit ons eie NG 

kerklike lewe en al die ander geestelike bedrywe verkondig en voorgehou word só: 

 

 Jy moet elke dag praat van jou nuwe opwindende bekerings, jou suksesvolle 

vroomheid en jou geslaagde gebede, jou winsgewende toewyding aan God, 

jou wêreldveranderende liefdes, jou magtige innighede met God en  

 Jy moet dan met jou goeie dade God in en deur jou lewe vir ander mense 

uitbeeld sodat mense nie meer jou goeie dade volgens die wet moet raaksien 

nie, maar God se goddelikheid binne jou moet kan raaksien, ervaar en aan 

kan deel kry. 

 

Buite hierdie gemeente moet hulle presies die teenoorgestelde gaan doen as wat 

hulle hier bely: hulle moet oor alles wat hulle vir Jesus doen gaan praat en nie goeie 

dade wys nie, maar God se goddelikheid vir ander mense gaan uitstraal. 

 

Hulle moet dwase gaan wees om as suksesvolle Christene erken te word! 

 

Met hierdie verwronge getuienis, wat die toets van hul ware Christenskap gaan word 

deur al hierdie valse geestelikes, word hulle dan ingedwing in ŉ nuwe verwronge 

Christelikheid wat só klink, en regtig werk soos dit klink: 

 

 Jy moet van jouself as mens ŉ swakkeling en ŉ pateet voor God maak wat 

met God worstel as ŉ aangeklaagde, veroordeelde, vervloekte, bestrafte en 

verwerpte mens op so wyse dat jy jouself oorgee aan die mag van God en 

jouself nie meer wil wees nie. 

 Jy moet dan glo hoe meer swak jy jouself maak en hoe meer pateties jy in 

jouself as mens is, hoe kragtiger kan God homself deur jou wees.  

 

God kan net Homself as God wees teenoor jou as jy teenoor God jouself swak en 

pateties maak, anders kan Hy Homself as God nie laat geld nie. 

 

10. In die kerklike en burgerlike lewe buite ons gemeente is dit veral wat predikante, 

pastore, priesters as selfbemagtigde geestelike leiers saam met die wêreld se 

magtige leiers vandag van hierdie Afrikaanse jongmense gaan eis! 
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Dit is die eise wat hierdie geestelike en magtige leiers aan hierdie jongmense stel: 

 

 Jy moet terugstaan van die geleenthede wat jou toekom en jouself teenoor 

hulle as swakkeling gedra. 

 Jy moet jou reg op studie opgee en vir ander gee sodat hulle sterk kan word. 

 Jy moet jou prestasies opgee en nie meer wil presteer nie sodat jy ander wat 

nie wil presteer nie, nie bedreig laat voel nie. 

 Jy mag nie ŉ eie toekoms vir jouself droom nie maar moet gedienstig wees in 

ander se toekomsdrome. 

 Jy mag jouself nie finansieel sterk maak nie, maar moet ander verryk. 

 Jy mag nie jou eie identiteit hê en uitleef nie, maar moet jouself oorgee om 

ander se identiteit vir hulle te wees. 

 

Jy moet van jouself ŉ swakkeling in die kerk en wêreld maak en jy mag nie jouself 

wees nie! Hoe swakker jy jou self maak, hoe kragdadiger sal God kamstig word! 

 

Die geestelike resep van kerklike leiers waarmee hierdie jongmense hulle self só 

moet gaan vermink word in kerklike vergaderinge vir hulle voorberei as die nuwe 

geestelikheid van die nuwe nasie! 

 

Hulle moet in hul self as Afrikaanse jongmense hul self voor God swak maak en voor 

God só gaan leef selfaangeklaagd, selfbeskuldigend, selfveroordelend, selfdodend, 

selfminagtend! Wees patetiese jongmense sodat God die kragtige en sterk God van 

die nuwe nasie kan wees! Dit is die valse hoop wat hierdie valse predikers van al die 

kansels in ons land aankondig. God sal ons ŉ nuwe kragtige en suksesvolle 

gemeenskap maak, hoe swakker jy jouself voor God en die nasie maak! God se 

koninkryk sal orals kom waar jy jouself ‘m swakkeling gaan maak, van die townships 

tot in die Kongo! 

 

Waar het hierdie swakkeling- en pateetwees vir Jesus in hierdie land die land al 

beter gemaak? Waar het God al sterker God in die land geword in hierdie geestelike 

gedienstigheid? Watter hospitale, kragsentrales, lugrederye, staatsdienskantore, 

polisiestasies, plase, skole en ondernemings het God kragtiger en suksesvoller 

gemaak waar ons ons self moes terug trek as swakkelinge vir Jesus? 

 

Dit is ŉ leuen van swakkelinge wat kragdadig wil wees, terwyl hulle alles verswak, 

nie God wat wil sterker wees nie. Hierdie leuen is nou die waarheid van die kerk en 

gemeenskap daarbuite. ŉ Leuen sonder krag wat net hul waanbeelde is!  

 

11. Hierdie jongmense gaan hulle geloof bely dat hulle in Hom swak is aan die kruis 

waar Hy swak was, sodat hulle nie kragdadige mense in hierdie land kan word nie, 

maar saam met die Here wat leef, in sy liefde kan leef! 
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In hierdie geloof kan hulle vrymoedig hulle self vir God wees, ook in hierdie land, 

sonder skroom, terughoudendheid of selfvertwyfeling.  

 

 Vrymoedig hulle self wees vir God soos God hulle in hulle DNA met gawes, 

talente en ŉ toekoms voor gemaak het. 

 

 Vrymoedig sonder om hulle self te vermink in aanklagte en oordele wat in 

Christus afgehandel is.  

 

 Vrymoedig hulle self vir God wees, selfgeldend, nie versukkeld nie, volgens 

regte liefde, liefde volgens die wet van God! 

 

Daarmee moet u as jongmense die waanbeelde van wie en wat u moet gaan wees 

vir geestelike en magtige leiers verwerp. Gaan wees uself vrymoedig vir God in 

Christus, in hierdie land en in enige ander land in die wêreld.  

 

Kom ons wees vir hulle die geloofsgemeenskap wat hulle in hul belydenis sal 

versterk deur saam met hulle vir die Here leef, nie as swakkeling of kragdadiges nie, 

maar as mense wat praat oor Christus se liefde en in wie se lewe met Hom dit wys 

dat ons wil sukkel met regte liefde volgens God se regte wet. 


