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Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus is die “ja” en “amen” op al God se 

verbondsondernemings teenoor ons. Hy laat ons deel in die volle geborgenheid en sekerheid 

dat al God se beloftes in ons lewe waar en werklik is. Ons het nie ŉ eie “ja” of ŉ eie “nee” 

wat ons moet antwoord om God se beloftes waar en werklik in ons lewe te maak nie. Ons kan 

net vertrou dat ons ingesluit is in Christus se “ja” en “amen”, dit is sy kruisiging, sterwe en 

opstanding. Die Jesus en gees wat geestelikes preek sedert die onrus in die gemeente Korinte 

in Paulus se tyd, is ŉ ander valse Christus en gees. Dit is ŉ Christus wie se “ja” en “amen” 

God se beloftes nie waar en werklik in ons lewe maak nie, voor ons nie ook self eers met een 

of ander geestelike aksie vir God “ ja” en “amen” sê nie. Hierdie Jesus wat op hierdie wyse 

“ja” en “nee” tegelykertyd sê, is die Duiwel se valse Christus en gees wat deur sy geestelikes 

verkondig word. Daar kan nie in die Here se kerk ŉ Christus wees wat vir ons “ja “en 

“amen”, en terselfdertyd “ja” en nee” op God se beloftes sê nie.  

 

Skriflesing Jeremia 31: 31; 31 – 34; Esegiël 36: 24 – 28; 2 Korintiërs 1: 17 – 22; 3: 5 

– 9; 11: 3 – 6; 11: 16 – 23.  

 

Teks 2 Korintiërs 1: 20 “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom 

is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God.” (1953 Afrikaanse vertaling) 

 

Tema Jesus Christus is ons “ja” en “amen” op God se beloftes, ons is nie die “ja” of 

“amen” op God se beloftes nie 

 

1. ŉ “Ja” wat net “ja” is en nie “ja – nee” is nie en ŉ “amen” wat verseker is en nie 

“wanneer”, “as” of “indien” is nie. ŉ “Ja” wat net “ja” en nie “ja – nee ” is gaan oor die 

geborgenheid van waarheid en ŉ amen” wat net “amen” is gaan oor die sekerheid 

van die werklikheid.  

 

Paulus is in ŉ posisie in die gemeente Korinthe gewees dat hy beskuldig is dat hy 

net ŉ ja-broer is, en dat sy besluite en optredes bewys het, is net ŉ ja-broer. Hierdie 

beskuldiging was gemik teen hoe Jesus Christus deur Paulus verkondig is en 

daarom was dit eintlik ŉ direkte aanval op Jesus Christus self. 

 

Die rede vir hierdie verdagmakery in die gemeente teen Paulus as ŉ “ja-broer”, stel 

Paulus openlik aan die orde in hoofstuk 11 verse 3 en 4. Daar is predikers in die 

gemeente Korinte wat in Paulus se afwesigheid ŉ ander tipe Jesus en ŉ ander tipe 

gees verkondig het, wat die Here Jesus en die Heilige Gees wat Paulus aan hulle 

verkondig het. 

 

Deur Paulus nou as ŉ “ja-broer” verdag te maak, glo hierdie predikers dat hulle 

daardeur bewys dat hulle nuwe Jesus en nuwe gees, die ware Jesus en gees is en 

meer sekerheid vir mense gee as die Here en Gees wat Paulus verkondig. 
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2. Die ironie van hierdie beskuldiging teen Paulus, die Here Jesus en die Heilige 

Gees, is dat dit juis hierdie onrusstokery van hierdie predikers is wat Paulus se 

verhouding met die gemeente versteur het en sy planne om die gemeente te besoek 

en te bedien, ŉ paar keer in die wiele gery het, sodat Paulus se besluite en 

beplannings moes verander het. 

 

Hierdie is die 3de brief wat Paulus aan die gemeente geskryf het. In hoofstuk 1 verse 

15 en 16 vertel Paulus dat hy beplan het om hulle ŉ tweede keer te besoek met sy 

gemeentebesoeke vanaf Efese en Troas in vandag se Turkye, oor Filippi in 

Masedonië na Korinte in Griekeland. Hierdie predikers het egter soveel twyfel in 

Paulus en sy verkondiging van Jesus geskep dat Paulus met ŉ bootreis direk van 

Efese na Korint toe is om hulle te besoek. In die gemeente vergadering was Paulus 

verdag gemaak deur die predikers en die gemeentelede het Paulus nie verdedig of 

vir sy bediening van Christus opgestaan nie. In die vergadering was hy onder andere 

verwyt dat hy sy besoekplanne willekeurig verander en daarom is sy prediking, en 

daarom die Here en die gees net soos sy beloftes van besoeke – ja maar eintlik nee 

ook. 

 

3. Paulus weet dat die verdagmakery nie oor hom en sy reisplanne is nie, maar 

eintlik ŉ verdagmakery is van die Here Jesus en die Heilige Gees wat Hy verkondig. 

Daarom stel hy dadelik die werklik saak waaroor al die verskille en verdagmakery 

gaan aan die orde: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is 

hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God.” Jesus Christus is die “ja” en 

“amen” op al die beloftes van God.  

 

Dit beteken dat Jesus “Ja” sê op God se beloftes sodat God se beloftes waar is in 

ons lewe en Jesus Christus sê “Amen” sodat God se beloftes werklik is ons lewe.  

 

Dit is baie belangrik om te weet van watter beloftes is Jesus die ja en amen! 

 

Paulus wys dat hy direk besig is om Jeremia 31: 31 en verder uit te lê wanneer hy in 

2 Kor. 3: 6 stel: “Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om 

bedienaars van ŉ nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. 

Die letter maak dood, die Gees maak lewend.” Dit is presies die verbond van 

Jeremia 31 wat genome word die nuwe verbond en dan in Jeremia verduidelik word 

dat die Here nie weer die wet van God met letters op kliptafels aan die volk gegee 

sal word nie, maar dat die Here in die nuwe verbond sy wet op hulle harte sal skryf 

en in hulle gedagtes sal vaslê deur die Heilige Gees. Dit sal nie meer voorgeskrewe 

wette op kliptafels wees wat mense vir jou aan moet herinner en jou by hou nie. Dit 

Gees van God sal maak dat jy Hom wil gehoorsaam volgens sy wet. 
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4. Paulus se verduideliking van hierdie nuwe verbond in 2 Korinthiërs 1: 21, 22 is “Dit 

is God wat ons saam met julle in Christus Jesus ŉ vaste fondament gegee het, en 

ons gesalf het; wat ons ook verseël het en die Heilige Gees as waarborg in ons harte 

gegee het.” (Direkte Afrikaanse Vertaling) 

 

Paulus se stelling dat ons verseël is verwys na die belofte in Esegiël 36: 25: “Ek sal 

reinigingswater oor julle uitgooi” en sy stelling dat die Heilige Gees as waarborg in 

ons harte gegee is, verwys direk na vers 27 in Esegiël 36: 27: “Ek sal my Gees in 

julle gee en maak dat julle volgens my bepalings leef en my voorskrifte 

gehoorsaam.” Wat direk by die vorige vers aansluit in Esegiël: “Ek sal julle ŉ nuwe 

hart en ŉ nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle uithaal en julle ŉ hart van vleis 

gee.” 

 

In 2 Korintiërs 6: 16 gee Paulus weer ŉ direkte verwysing na Esegiël 36: 28 “julle sal 

My volk wees en Ek sal julle God wees”, met die woorde: “Ons is immers die tempel 

van die lewende God. Dit is soos God gesê het: “Ek sal onder hulle woon en wandel, 

Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.” 

 

5. Sonder enige teenspraak stel Paulus dat Christus self is die “ja” en “amen” op 

hierdie beloftes van God. Hy beklemtoon dat Jesus self die “ja” en “amen” op elkeen 

van hierdie beloftes is met die woorde volgens die Direkte en 1953 vertaling: “Want 

hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle “ja”. 

 

Dus, al hierdie beloftes in Esegiël 36: 

 

 God sal ons wegvat uit die gemeenskappe wat afgode aanbid en ons in sy 

kerk byeenbring. 36: 24 

 God sal ons sonde wegvat en ons met die doop verseël dat ons rein, heilig, 

en skuldloos vir God is 36: 25 

 God sal ons ŉ nuwe geaardheid gee en ons sondige geaardheid wegvat. 36: 

26 

 God sal ons die Heilige Gees as gawe gee wat ons God se wet op ŉ nuwe 

wyse kan gehoorsaam. 36: 27 

 God sal ons God en ons sal God se volk, sy kerk wees. 36:28 

 God sal ons versorg met al sy skeppingsgawes 36: 30 en 

 God sal ons tot bekering van ons sondes bring. 

 

is die beloftes waarop Jesus die “ja” en die “amen” is. 

 

6. Wat beteken dit? Jesus is die “ja” en die “amen” op al hierdie ondernemings wat 

God as God vir ons maak?  
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Dit beteken nie dat dit net sommer woorde is wat Jesus hardop vir God sê nie. 

Paulus wys dat dit heeltemal iets anders is as sommer net woorde wat Jesus sê met 

hierdie sin: “God het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op 

Christus.” (2 Kor. 1: 20) 

 

Hierdie vaste grond wat Jesus vir ons is beskryf Paulus in 2 Korintiërs 5:21: “Hy wat 

nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons sonde gemaak, sodat ons in 

Hom geregverdig kon word.” (Direkte Afrikaanse Vertaling)  

 

Christus is die “ja” en “amen” op God se beloftes deurdat Hy wat nie sonde geken 

het, die sondaar gemaak is van al ons sondes. Hy is ingesluit by ons en daarom deel 

Hy elke sonde wat ons doen met ons as sy eie sonde. Omdat Hy dan aan die kruis 

vir ons sondes die straf, oordeel en vervloeking van ons sonde is, maak God ons 

deel van alles wat Jesus as mens vir ons is: heilig, sonder skuld, sonder foute en 

smetloos vir God. Daarom is sy “ja” op God se beloftes, die “ja” waarby ons ingesluit 

is en ons het geen eie “ja” of “nee” wat onsself antwoord op God se beloftes vir en 

aan ons nie. Daarom die vertaling “in Hom”, dit is ons vereniging met hom in sy 

menswees vandag in die hemel, is Hy die ja vir ons op al God se beloftes.  

 

7. Christus is die “ja” op God se beloftes omdat sy lyding, sterwe en opstanding as 

mens uit die dood, hierdie beloftes in ons lewe vir ons waarmaak. Dit is hoe Christus 

“ja” sê: deur ons te laat deel in sy straf en opstanding uit die dood.  

 

Hy is “ja” omdat Hy al hierdie beloftes, ondernemings van God, waarmaak en deel 

maak van ons lewe. Hy is “amen” omdat Hy al hierdie beloftes ŉ werklikheid in ons 

lewe laat wees. 

 

Deur Christus wat vir ons sondaar is in ons plek, maak Hy al God se beloftes elke 

dag waar en werklik in ons lewe. 

 

Christus kan nooit hierdie beloftes onwaar of onwerklik in ons lewe laat wees nie, 

nog minder net gedeeltelik waar of gedeelte werklik nie. Dit is wat Paulus so beslis 

aankondig: Christus kan nie ŉ “ja” en gelyktydig ŉ “nee” op God se beloftes in ons 

lewe wees nie. Wanneer sou Christus tegelykertyd ŉ “ja” en ŉ “nee” op God se 

beloftes gewees het? 

 

Dit is wanneer dit so verkeerd gepreek en so verkeerd geglo word:  

 

 Jesus het vir jou sondes gesterf maar God se beloftes is nog nie waar in jou 

lewe nie. Dit is “ja” Hy het vir jou gesterf, maar “nee” die beloftes is nog nie 

binne in jou lewe waar nie. 
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 Jesus het vir jou sondes gesterf, en sommige beloftes al vir jou waar gemaak, 

maar nog nie almal nie. Dit is “ja”, Hy het vir jou gesterf, en sommige beloftes 

al vir jou waargemaak maar ander is nog nie vir jou waar nie. 

 

 Jesus het vir jou sondes gesterf, en dit is die waarheid, maar die beloftes is 

nog nie in jou lewe ŉ werklikheid nie, al het Jesus dit waar gemaak. Dit is “ja” 

Jesus maak die beloftes waar, maar “nee” dit is nog nie ŉ werklikheid in jou 

nie.  

 

 Jesus het vir jou sondes gesterf en dit ŉ werklikheid gemaak, maar dit is nog 

nie vir jou ŉ sekerheid nie. Dit is “ja” dit is werklik, maar “nee” jy is nog nie 

seker nie. 

 

Bogenoemde is hoe Jesus gepreek en geglo word wat tegelykertyd “ja” en “nee” op 

God se beloftes is. 

 

8. Dit is presies hoe die predikers gepreek het terwyl Paulus weg was in ander 

gemeentes. Hulle het ŉ Jesus gepreek wat tegelykertyd ŉ “ja” en “nee” was op die 

beloftes van God. 

 

Dit sien ons uit twee gedeeltes uit Paulus se brief. 

 

Die eerste is uit 2 Korintiërs 3: 7 en 9. Paulus noem hulle prediking in die gemeente 

ŉ bediening wat tot die dood lei en ŉ bediening waardeur mense veroordeel word. 

Hierdie bediening weet ons het so geklink: Julle is nog nie deel van al die beloftes 

van God nie, want julle het nog nie self “ja” en “amen” gesê. Dit sien ons in Paulus 

se beskrywing dat wanneer hulle na die wet van Moses luister, word die wet van 

Moses vir hulle die sluier wat maak dat hulle nie die evangelie kan glo nie. (2 Kor. 3: 

14 – 16) 

 

Wat preek hierdie geestelikes en wat hoor die gemeente by hulle wanneer hulle oor 

die wet van God preek: hulle preek dat jy moet self ook “ja” sê op God se beloftes en 

jy moet self ook “amen” sê op God se beloftes. Doen jy dit nie, dan is die beloftes 

van God nog nie waar en werklik in jou lewe nie, al glo jy in Jesus Christus. 

 

Paulus sê dat deur hierdie oordeel oor die gemeente te preek is hulle werklik besig 

om deur die predikers soos slawe behandel te word, uitgebuit te word in hulle geloof, 

bedrieg te word in de evangelie, uit die hoogte behandel te word deur beterweterige 

geestelikes en eintlik in die gesig te klap te word. 2 Kor. 11: 19 -21) Dit is wat gebeur 

wanneer jy behandel word as iemand vir wie Jesus “ja” en “amen” gesê”, maar vertel 

word dat baie van God se beloftes is in jou lewe nog nie waar of ŉ werklikheid nie. 
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9. Dit is hoekom Paulus met soveel beslistheid kan aankondig dat die Here en die 

Heilige Gees wat Hy verkondig is ŉ ander Jesus en ŉ ander gees as wat hierdie 

geestelikes in die gemeente Korinte gepreek het. 

 

Want die Here en die Gees wat Paulus preek is die Here wat al God se beloftes vir 

ons waar en werklik in ons lewe laat wees. Die Jesus en gees wat hulle preek is ŉ 

Jesus en gees wat nog nie al God se beloftes in jou lewe waar en werklik laat wees 

nie, omdat jy nog nie self ook “ja” en amen” op God se beloftes gesê het nie. 

 

Kom ons kyk hoe hierdie geestelikes in Korinte met ŉ ander Jesus en gees besig 

was, net soos die geestelikes van vandag met ŉ ander Jesus en gees in die kerk wil 

besig wees. Hulle maak Jesus se “ja” en “amen” net ŉ gedeeltelike “ja” en “amen” 

sodat God se beloftes eers deur jou “ja” en “amen” ŉ werklikheid en waar word in jou 

lewe. 

 

Hierdie ander Jesus en gees klink vandag, net soos in die gemeente Korinte dan só:  

 

 Jesus is volgens hulle “ja ”en “nee” want Jesus het vir jou sondes gesterf en 

vergifnis vir jou waar gemaak, maar dit kan eers ŉ werklikheid in jou lewe 

word wanneer jy tot bekering kom. Dit is mos dieselfde as om te sê Jesus se 

“ja”, maar jy moet nog eers “amen” sê voor God se vergifnis vir jou ŉ 

werklikheid is. Waar Christus egter “ja” en “amen” is, is jy waarlik en werklik 

vergewe net deur sy sterwe vir jou aan die kruis. 

 

 Jesus volgens hulle maak vergifnis vir jou waar maar die krag van God word 

vir jou eers ŉ werklikheid wanneer God se Gees jou oorneem. So maak hulle 

Jesus se sterwe en kruisiging “ja” om vergifnis te kry, maar “nee” om God se 

krag te kry. Waar Jesus egter “ja” en “amen” op al God se beloftes is, ontvang 

en vervul Christus ons met die Gees wat ons weer vrymoedig God se gebooie 

laat onderhou. Eseg. 36: 27. 

 

 Jesus volgens hulle maak die belofte waar dat God jou vergewe, maar jy kan 

eers wedergebore word wanneer jy God self in jou lewe innooi. So maak hulle 

Jesus se sterwe en kruisiging ŉ “ja” vir vergifnis maar ŉ “nee” vir 

wedergeboorte. Jou “ja” saam met Jesus se “ja” kan die wedergeboorte vir jou 

eers ŉ werklikheid in jou lewe maak. 

 

 Jesus se sterwe en opstanding maak volgens hulle God se liefde vir jou net in 

beginsel waar, maar dit kan eers ŉ werklikheid in jou lewe word wanneer jy 

God aanneem. Dit is weer hoe Jesus se “ja” net God se liefde waarmaak, 

maar nie ŉ werklikheid in jou lewe nie. Eers jou “ja” en ”amen” maak God se 

liefde ŉ werklikheid in jou lewe. 
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 Jesus se sterwe en opstanding maak volgens hulle jou ŉ kind van God, maar 

jy kry eers werklik geloofsekerheid wanneer jy tot oorgawe kom, tot bekering 

kom en jou lewe vir God gee. So word Jesus weer net die “ja” jy is ŉ kind van 

God maar kry jy eers geloofsekerheid wanneer jy “amen” sê. Hierteenoor stel 

Paulus dat dit juis net Jesus se “ja” en “amen” is, sonder enige “ja” en “amen” 

van ons kant af wat die vaste grond van ons geloofsekerheid is. (2 Kor. 1:20) 

 

 Die nuutste een op hierdie mark van ŉ Jesus wat tegelykertyd “ja” en “nee” op 

God se beloftes is, is dat Jesus se “ja” maak jou ŉ geredde Christen maar jy 

word eers ŉ missionale Christen en Koninkryk Christen wanneer jy God se 

lewe en krag in die wêreld gaan verteenwoordig met maatskaplike opheffings 

werk in vreemde gemeenskappe. So is hierdie ander Jesus ŉ “ja” om jou te 

red, maar ŉ “nee” om ŉ getuie te wees en Christus as Here te dien. Dit word 

jy met jou “ja” en “amen” deur maatskaplike opheffingswerk. 

 

 Jesus maal volgens hulle die belofte waar dat Hy deur die doop 

reinigingswater oor ons sal uitgooi as teken dat ons deel in al die beloftes van 

God, maar jy word eers werklik seker van hierdie beloftes wanneer jy dit met 

jou eie nuutopgemaakte waterseremonies bevestig. So is Jesus weer die “ja” 

op die reinigingsdoop maar ŉ “nee” vir al die waterseremonies wat mense self 

opmaak en hulle eie ervarings mee bevestig. Die Jesus en Gees van hierdie 

waterseremonies is ŉ ander Jesus en gees as die Here van die doop. 

 

10. Wie is hierdie ander Jesus en gees wat die geestelikes in Korinte gepreek en in 

geglo het wat tegelykertyd “ja” en “nee” op God se beloftes is? 

 

Paulus wys die werklike verskil uit met die geloofsbelydenis “Elke keer as hy hom na 

die Here wend, word die sluier weggeneem. Die “Here” beteken hier “die Gees.”… 

Dit doen die Here wat die Gees is.” (2 Kor. 3: 16 – 18)  

 

Hierdie geloofsbelydenis klink in kort só: Jesus Christus die Here is die Heilige Gees. 

Met hierdie gelykstelling en eenheid tussen die Here en die Heilige Gees, wys 

Paulus dat Jesus Christus is die Here wat aan ons die Gees van God se beloftes 

gee: die belofte van ŉ nuwe geloofsgehoorsaamheid. gereinig van skuld en smet, 

bevry van afgodsdiens, met ŉ sondige aard wat weggevat is en ŉ nuwe aard wat 

gegee is wat God wil liefhê. Hierdie is die Heilige Gees wie Jesus Christus ons mee 

salf en as waarborg gee. 

 

Die gees wat die ander Jesus gee, wys Paulus uit in 2 Korinte 10 en 12. Dit is die 

gees wat aan mense die goddelike krag gee om wonders te doen en stemme van 

God te hoor. Dit is die goddelike gees wat geestelikes wat bemagtigde leiers oor 

gelowiges laat heers. 
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Hierdie Jesus wat God se goddelike krag, lewe en outoriteit gee, is die gees van 

afgodsdiens in die Naam van die Here van die kerk. Dit is hierdie Jesus en gees 

waarvan die gemeente hulle moet wegdraai na die Here wat die “ja” en “amen” op 

God se beloftes is.  

 

11. Wat sou gebeur het as Paulus hierdie toegewing gemaak het: vir party is Jesus 

die “ja” en “amen” op al God se beloftes, en vir party is Jesus die “ja” en “nee” op 

God se beloftes, elkeen kan op sy eie manier die Here aanbid want ons glo mos 

almal in dieselfde Here!  

 

Dan het hy twee teenstrydige bedieninge van Jesus in een kerk gesanksioneer. 

Wanneer Paulus, Silvanus, Titus en Timoteus in Korinte kom en hulle is besig met 

die bediening van die nuwe verbond (2 Kor. 3:6), die bediening van die Gees (2 Kor. 

3: 8), die bediening waardeur mense regverdig vir God maak (2 Kor. 3: 9) en die 

bediening van versoening met God (2 Kor. 5:18) deur Jesus as die “ja” en “amen” op 

al God se beloftes te verkondig, dan is dit net so goed vir die gemeente as die 

bediening wat lei tot die dood (2 Kor.3: 7), waardeur jy self die letter van die wet 

moet nakom (2 Kor. 6), waardeur gelowiges veroordeel word (2 Kor. 3: 9) en wat 

mense van God vervreem van God maar een en dieselfde ding. 

 

Kyk wat sou Paulus dan moes doen volgens 2 Kor. 11: 13 – 15. Hier stel Paulus dat 

hulle wat Jesus verkondig as die “ja” en “nee” op God se beloftes, is Satan self. 

“Sulke mense is vals apostels; hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle 

apostels van Christus is. En geen wonder nie! Satan self doen hom voor as ŉ engel 

van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense 

wat die wil van god doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade 

verdien.” 

 

Die Jesus wat terselfdertyd die “ja” en die “nee” op God se beloftes is, is die Duiwel 

se Christus. Want deur hierdie Christus sal Jesus Christus nooit geglo kan word as 

die “ja” en die “amen” op al God se beloftes nie. 

 

Deur hierdie valse ja – nee Christus sal ons altyd self deur God se wet op een of 

ander manier vir God moet ja en amen sê voor Hy waarlik en werklik Here in ons 

lewe is. En daardie Here wat só is, bestaan nie!  

 

13. Dit is die hartseer van ons eie kerk: Jesus Christus en die Duiwel is dieselfde 

Here van die kerk. Die kerk bedien al twee se boodskap, die boodskap van Jesus en 

die Duiwel asof dit net twee verskillende maniere is om God te dien. 

 

Daarom sal jy in een erediens hoor jy hoef net te glo in Jesus Christus en dan deur 

dieselfde prediker partykeer die volgende keer dat jy nog nie werklik wedergebore is, 

godsvervuld is, nog nie die Here as ŉ werklikheid in jou lewe het en nog nie ŉ 
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koninkryk-Christen is nie omdat jy nog nie “ja” en “amen” op die beloftes van God 

gesê het deur tot bekering te kom, God in jou lewe in te nooi, ŉ volle oorgawe te 

maak en maatskaplike diens in townships gaan lewer het nie. 

 

Kom ons ontdek vandag weer ŉ keer die verskil tussen Jesus Christus wat die “ja” 

en “amen” is om al God se belofte waar en werklik in ons lewe te maak. Dit is die 

Here in wie ons net vertrou om hierdie beloftes altyd waar en werklik in ons lewe te 

laat wees.  

 

Kom ons verwerp hierdie ander Jesus en gees waar Jesus tegelykertyd die “ja” en 

“nee” op God se beloftes is deur ons wat ook eers self “ja” en “amen” op die beloftes 

moet sê as die Duiwel self.  

 

Kom ons verwerp hierdie kompromie dat Jesus en die Duiwel saam die Here van 

een en dieselfde kerk kan wees deur twee soorte bedieninge: die bediening van 

veroordeling en die bediening van die regverdigmaking. Die kerk waar Jesus die “ja” 

en “amen” op al God se beloftes is en terselfdertyd die “ja” en “nee” op God se 

beloftes is, is die Duiwel se kerk waar hy en nie Jesus Christus die Here is nie.  

 

Kom ons gaan leef in die geloof dat die Here Jesus vir ons al God se beloftes waar 

en werklik in ons lewe laat wees – net deur sy sterwe, kruisinging en opstanding. 


