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Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen geloofsekerheid en absolute selfversekerdheid. 

Christene het geloofsekerheid dat God hulle en hul liefde vir God regverdig gemaak het, in en 

deur Jesus Christus. Hulle het sekerheid oor geregtigheid. Ongelowiges het absolute 

selfversekerdheid oor hoe hul vir hul self die hemel verkry of oor hoe hul eie besluite, planne 

en oortuigings God se eie besluite, planne en oortuigings is. Alles wat Christene uit die 

geloof in God se regverdigmaking doen, met al die foute, gebreke en oortredings daarin, is vir 

God volmaakte gehoorsaamheid. Alles wat ongelowiges uit absolute selfversekerdheid reg 

doen, is sonde vir God.  

 

Skriflesing Romeine 1: 16, 17 1953 vertaling; Rom. 14: 8,9, 17, 18, 23; 15: 3; 

Hebreërs 10: 1- 4, 22. 

 

Teks Romeine 14: 23 b: “Alles wat jy nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde.” 

 

Tema Ons leef uit die geloof dat ons met alles wat ons doen God behaag 

 

1. Geloofsekerheid! Dit is die volle betekenis van Rom. 14: 23: Ons leef in en met 

geloofsekerheid! 

 

Gelowiges leef in ŉ geloofsekerheid wat iets anders is as die absolute 

selfversekerdheid van afgodsdiens en goddeloosheid.  

 

Absolute selfversekerdheid word vandag gepreek as die absolute sekerheid wat jy 

moet hê dat jy eendag hemel toe sal gaan. Om hierdie soort sekerheid te kry, moet 

jy dan al die ou bekende geestelike voorwaardes nakom: jy moet jou sonde bely, jou 

lewe regmaak, jou hart vir God gee en Jesus koning maak. Wanneer jy hierdie 

geestelike voorwaardes nakom, dan sê geestelikes vir jou dan kan jy absoluut seker 

wees dat jy eendag hemel toe sal gaan.  

 

Die nuwe lewe uit geloof wat alles wat ons doen reg laat wees, het niks te doen met 

hierdie tipe selfversekering hoe jy eendag in die hemel moet kom nie. 

 

Absolute selfversekerdheid word ook gepreek as die sekerheid wat jy moet hê dat 

die besluite wat jy maak, die oortuigings wat jy oor sake het, die gevoelens wat jy oor 

mense het en die ervarings war jy beleef, absoluut reg is. Dit is volgens geestelikes 

absoluut reg want God het dit vir jou gewys, gesê, jy het “”Skrif gekry”. Met hierdie 

absolute sekerheid is die sukses en waarheid van jou besluite en oortuigings 

kamstig gewaarborg.  

 

Hierdie tipe geestelike bestaansekerheid oor jouself, besluite en ondernemings is 

glad nie die geloofsekerheid wat in die Skrif verkondig word nie.  
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2. Geloofsekerheid in die stelling “en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.” 

(1953 vertaling) is positief gestel dat: “Alles wat jy uit geloof doen, is die regte 

gehoorsaamheid aan God.” Geloofsekerheid is die sekerheid dat ons 

gehoorsaamheid aan God reg is, nie ons besluite, opvattings of gevoelens oor die 

lewe nie. In die Grieks is die “uit geloof” in Rom. 14: 23 presies die geloof wat Paulus 

in Rom. 1: 17 aankondig: “Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar 

uit geloof tot geloof, soos daar geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof 

lewe.” (1953 vertaling) Geloofsekerheid is sekerheid oor geregtigheid. 

 

Ons mag nie hier dit misverstaan asof jy net van jouself en wat jy doen seker moet 

wees, dan is dit reg nie! Feitlik alle sondes wat ons doen, doen ons met die 

verwronge gewete dat ons oortuig en verseker is dat ons is reg is in wat ons doen!  

 

Hierdie alles “uit geloof” doen van 14: 23 is presies die woorde waarmee Paulus die 

hele evangelie opsom in Rom. 1:17 “uit geloof tot geloof.” 

 

Die geloof wat geloofsekerheid is, is hierdie “uit geloof tot geloof.” 

 

3. Daarom moet ons eers weet wat die geregtigheid van Rom. 1:17 is, voor ons kan 

weet wat is geloofsekerheid volgens die Woord van God, want geloofsekerheid wat 

die Here gee gaan oor geregtigheid.  

 

Waaroor gaan God se geregtigheid? 

 

Martin Luther se ontdekking van die antwoord op hierdie vraag het alles begin wat 

ons vandag as Gereformeerde gelowiges is en glo! Verkeerdelik het hy eers as 

Rooms Katoliek hierdie uitdrukking altyd só verstaan: God se geregtigheid beteken 

God is altyd reg en jy is altyd verkeerd! Dit is die deemoedigheid en onderdanigheid 

waarmee jy voor God moet leef: God is altyd reg en voor Hom is ek altyd verkeerd 

en ek moet my self só ken en gedra! 

 

Daarom het Luther later gesê hy het hierdie woord “geregtigheid” gehaat en 

daarmee eintlik vir God gehaat. Want elke keer as Hy in gebed tot God gegaan het, 

of op enige ander manier aangeroep het, moes dit met hierdie deemoedige houding 

gewees het: “Ek was al weer in alles net verkeerd en God is altyd net weer reg, en 

ek moet weer gaan regmaak en verduidelik.” 

 

4. En toe ontdek hy die regte betekenis van hierdie uitdrukking “God se geregtigheid” 

in die boek Romeine, want Rom. 1 vers 17 is ŉ opsomming van alles wat Paulus 

verder in hierdie brief oor God se regverdigmaking van sondaars verkondig.  

 

Die woord geregtigheid in die Bybel beteken altyd “die regte liefde volgens God se 

wet.” Jy kan die geregtigheid van God nooit losmaak van een van hierdie twee sake 

nie: regte liefde en liefde volgens God se wet.  
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Verder gaan God se geregtigheid nie oor hoe Hy as God altyd reg is en mense altyd 

verkeerd is nie. God se geregtigheid gaan oor hoe Hy as God ons deel maak van sy 

regte liefde en ons liefde vir Hom reg laat wees. Daarom is God se geregtigheid die 

manier waarop God ons as sondaars regmaak en ons lewe vir Hom reg laat wees. 

 

God wat ons as sondaars vir Hom reg maak, is mos totaal iets anders as God ons 

wat voor Hom wat altyd reg is, wys ons is altyd verkeerd! Net so! God wat ons lewe 

vir Hom reg laat wees, is mos totaal iets anders as God wat ons altyd met sy 

regwees wys ons leef altyd verkeerd! 

 

5. God maak ons reg en laat ons lewe reg wees. Dit is wat God met ons doen, nie 

wat ons met onsself vir God doen nie!  

 

Daarom som Paulus hierdie nuwe lewe waarin ek vir God reg is en my lewe vir God 

ook reg is op met die uitdrukking: “uit geloof tot geloof.” Die 1983 vertaling 

vrygespreek enkel en alleen omdat hulle glo” en selfs die NDV se “God se 

geregtigheid berus geheel en al op geloof” wys nie hierdie eenheid van hoe God my 

reg maak én my lewe laat regwees nie. Dit wys die Griekse woorde: “uit geloof tot 

geloof”. 

 

Hoe is ek vir God reg? Hy maak my reg! Daarom is ek reg uit die geloof dat Hy my 

regmaak!  

 

Hoe leef ek reg vir God? Hy laat my lewe vir Hom reg wees en daarom maak Hy my 

reg tot die geloof dat my lewe ook vir God reg is. 

 

“Uit geloof” beteken is reg uit my geloof in Christus en “tot geloof” beteken ek is 

reggemaak tot ŉ lewe waar God my lewe en liefde vir Hom reg laat wees. 

 

Daarom vat Paulus hierdie twee dele van hoe God my én my lewe regmaak en reg 

laat wees, saam met die sin uit Habakuk 2:4 dat die regverdige sal uit die geloof leef. 

Die geloof dat hy regverdig is omdat God hom regverdig gemaak het en regverdig 

leef omdat God sy liefde volgens God se wet reg laat wees.  

 

Regverdig gemaak beteken: God het my as sondaar vir sy liefde reggemaak en Hy 

as God laat my lewe en liefde vir Hom as God reg wees, met al die tekortkominge, 

foute en oortredings daarin. 

 

6. Hoe kan jy ooit hierdie geloofsekerheid hê: ek is altyd vir God reg en nooit vir God 

ŉ verkeerde mens nie, en my lewe en liefde laat God altyd reg wees, al kry ek dit nie 

reg om sy wet volkome te onderhou nie? 

 

 Want Jesus is reg en sy liefde is reg, en dit tel vir my!  
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Hoe ek altyd verkeerd is en verkeerd liefhet, tel nie meer vir my nie, dit het vir 

Christus getel en is verby! Kyk hoe som Paulus sit op in Romeine 15: 3: “Christus 

het tog nie Homself behaag nie, maar soos daar geskryf staan: “Die beledigings van 

hulle wat U beledig, het My getref.” Met hierdie sin som Paulus weer ons vereniging 

en eenheid met Christus as mens in die hemel op: Syne is myne en myne is Syne. 

Die beledigings van my misplaasde en verwronge liefdes vir God en my naaste, tref 

Christus sodat die liefde waarmee Hy God die Vader behaag my tref.  

Dit is hierdie wisselwerking van liefde en beledigings wat omgedraai word tussen 

ons en Christus wat ons as sondaars geloofsekerheid gee dat ons vir God 

regverdiges is en ons lewe vir God regverdig is. Want deur ons eenheid en in hierdie 

wisselwerking van ons beledigings wat Christus in sy lyding en sterwe getref het en 

sy liefde volgens God se wet wat ons tref, maak God ons regverdig en laat God ons 

lewe só vir Hom reg wees – in ons eenheid en vereniging met Christus. 

 

Geloofsekerheid is om seker te wees van wie Christus is en wie Hy my laat wees in 

my vereniging met Hom as mens. In Hom kan ek uit geloof seker wees ek is vir God 

ŉ regverdige, wie tot geloof kan kom dat God sy lewe vir Hom reg is en Hom 

behaag. 

 

7. Paulus som hierdie regverdigmaking tot ŉ regte lewe in Rom. 14: 17 só op: “Die 

koninkryk van God is tog nie ŉ saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en 

vrede en blydskap in die Heilige Gees.” God gee ons geregtigheid en ons leef met 

die vreugde en blydskap dat ons en ons en ons lewe vir God reg is deur die Heilige 

Gees wat ons met Christus as mens in die hemel verenig.  

 

Daarom stel Paulus dat wie God op hierdie manier dien, “uit geloof dat ek 

geregverdig in Christus” en “geregverdig is tot ŉ lewe wat reg is vir God in my 

eenheid met Christus”, se lewe is vir God aanneemlik. 

 

Dit is wat die sin dan beteken: “alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.” Rom. 14: 

23 (1953 vertaling) Dit beteken dat al die goeie dinge wat ek doen soos om my lewe, 

my hart, my tyd en ywer vir God te gee, my sondes te bely en daaroor berou te hê, 

wat ek doen om myself vir God reg te maak, is sonde. Want ek doen dit nie uit die 

geloof dat God my en my lewe vir Hom reg gemaak het in Christus nie.  

 

Dit beteken ook dat alles wat ek uit hierdie geloof vir God doen, God maak my en my 

lewe vir Hom reg deur Christus, met al die foute, gebreke, oortredings en 

tekortkominge in wat ek doen, is vir God nie sonde nie maar behaag Hom, dit laat 

Hom goed en gelukkig voel. 

 

8. Hierdie tipe geloofsekerheid oor God wat ons regverdig maak, is totaal iets anders 

as die absolute selfversekerheid dat ek alles reg gedoen het om hemel toe te gaan 
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en die absolute sekerheid dat ek moet glo wat ek besluit, beplan en dink, is God se 

besluit, plan en waarheid. 

 

Geloofsekerheid gaan oor liefde, nie ons lewensbesluit, planne en oortuigings nie. 

Dit gaan oor God wat ons vir sy liefde reg maak en ons liefde vir Hom reg laat wees 

in en deur ons vereniging met Christus: my beledigings tref Christus en Christus se 

volmaakte liefde vir God, tref my. 

Luther het hierdie verskil verduidelik met die voorbeeld van hoe geliefdes mekaar se 

liefde en guns probeer wen teenoor getroudes wat in die sekerheid mekaar liefhet 

dat hulle man en vrou vir mekaar is. Ek gaan die voorbeeld gebruik en uitbrei. 

 

9. Dit gaan oor die verskil tussen die sekerheid waarmee ŉ man en vrou mekaar die 

hof maak en die sekerheid waarmee ŉ man en vrou vir mekaar eggenote is.  

 

Die sekerhede van geliefdes voor die huwelik is dat hy of sy absoluut seker is dat 

hierdie is net die regte man of net die regte vrou vir my, hy of sy is absoluut seker ek 

is werklik lief of die ander is werklik lief vir my. Terwyl hulle so absoluut seker is oor 

alles wat hulle dink, voel en met mekaar beleef, is hulle die hele tyd besig om 

mekaar met blomme, sjokolade, geskenke, spesiale geleenthede en interessante 

uitstappies te trakteer. Met hierdie gebare wil hulle altyd net die beste indruk maak 

om die liefde van die ander te wen. Hiermee is elkeen absoluut seker dat die ander 

“ja” sal sê vir my liefde. Só moet ek my liefde goed maak en die ander se liefde wen. 

 

Hierdie absolute sekerheid wat sulke geliefdes het, is geen sekerheid nie. Terwyl 

hulle só absoluut seker van alles is leef hulle in die angs van liefde wat nie goed 

genoeg is, nie aanvaar sal word of liefde wat net voorgehou word om liefde te wen. 

 

Dit verskil heeltemal van die sekerheid van die liefde van getroudes!  

 

Hulle sekerheid is dat hulle getroud is. In trou tot mekaar verbind is as man en vrou 

met die sekerheid dat alles wie ek is en as man doen, word aanvaar as goed en reg 

omdat ek man vir haar is of vrou vir hom is. Hierdie is sekerheid oor die eenheid en 

vereniging as man en vrou, waarin liefde nie gewen word met geskenke en 

geleenthede nie, maar liefde gegee en aanvaar word uit die eenheid waartoe ons 

verbind is. 

 

Hierdie sekerheid gee die rus sy sal my en wat ek doen vir haar goed laat wees 

omdat ek haar man is en andersom. Só is ons geloofsekerheid die rus in ons 

eenheid en vereniging met Christus en nie die absolute sekerheid in die angstigheid 

waarin ons God se liefde met moet wen nie.  

 

10. Die boek Hebreërs beskryf die verskil tussen hierdie absolute sekerheid waarin 

guns en liefde gewen word en die rus van geloofsekerheid oor liefde wat gedeel 
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word, in die verskil tussen offers wat mense vir sondes bring en die offer wat die 

Here vir sondes gebring het. 

 

In hoofstuk 10 stel die skrywer dat die Jode offers vir hul sondes bring. Ons mag ons 

nie misgis dat die wyse waarop hy die werking van hierdie offers beskryf, die 

innerlike houding van die Jode beskryf nie. Hulle het hierdie offers met die absolute 

sekerheid gebring dat dit hulle saak met die Here gemaak, sy guns en liefde wen. 

Daarvoor het hulle hul nog op die Ou Testament beroep wat hierdie offers 

voorgeskryf het as die wil van God. 

 

Hulle was absoluut seker hul bring vir God die offer wat Hy wil hê en wat sy guns en 

liefde sal wen. Só is die hele offerkultus vanaf die goue kalf in die woestyn tot en met 

die offers in die tempel in die Here se tyd bedryf. 

  

Terwyl hulle só absoluut seker was van hul offers en God se liefde vir hulle, wys 

Hebreërs dat hulle dag vir dag, jaar vir jaar hulle hele lewe lank, besig was om 

hierdie “geskenke” vir God te bring om sy liefde te wen. Die rede hiervoor is dat ten 

spyte van hul absolute sekerheid oor alles wat reg is, hulle nooit gewetensrus kon 

kry deur hul absolute sekerhede nie, want hul kon nooit God behaag en sy liefde 

wen deur hierdie offers nie. 

 

11. Teenoor hierdie absolute geestelike selfversekerheid van die Jode stel Hebreërs 

dan die rus van geloofsekerheid: hulle wie glo in de een offer van Jesus Christus vir 

alle sondes vir altyd, nader God met ŉ opregte hart en volle geloofsekerheid. (10: 21 

– 23) 

 

Hierdie is die verskil tussen absolute selfversekerheid en geloofsekerheid! 

 

Geloofsekerheid is die sekerheid dat ek ingesluit is en deel is van die offer wat die 

Here vir my sondes gebring het om my en my lewe vir God heilig te maak. (10:10 

“afgesonder” is ŉ verduideliking van die Griekse woord “heilig”; 2: 11) Dit gee my die 

volle sekerheid dat ek vrymoedig God kan nader met die sekerheid van sy liefde en 

guns deur wie Christus vir my is.  

 

Absolute geestelike selfversekerdheid is die sekerheid dat ek alles reg doen om God 

se liefde en guns te wen en my liefde vir Hom goed te maak, terwyl ek in die angs 

bly dat ek dit aanhoudend moet doen want dit is nie regtig nie. Net soos geliefdes 

van mekaar absoluut seker is, maar altyd nog en weer geskenke moet gee en 

spesiale oomblikke moet ervaar, omdat hulle nie vir mekaar man en vrou is nie, moet 

mense met absolute geestelike selfversekerdheid, God altyd met nuwe geskenke 

oor en oor, en weer en weer probeer behaag. 

 

Net soos getroudes, leef ons in die rus dat God ons vir sy liefde reg gemaak het deur 

ons aan te neem en ons liefde vir Hom ook so goed maak. (Heb. 4:9) 
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12. Alles wat ons nie uit die geloof doen nie is sonde en alles wat ons uit die geloof 

doen, is vir God reg en goed! 

 

Kom ons kyk na hierdie twee absolute geestelike selfversekerdhede wat sonde is: ek 

is absoluut seker ek gaan hemel toe en ek is absoluut seker my besluite, planne, 

gevoelens en oortuigings is God sin.  

 

 Die eerste absolute geeste selfversekerdheid is dat ek seker is ek het alles gedoen 

om seker te wees ek gaan eendag hemel toe. 

 

Hoe werk hierdie absolute sekerheid? 

 

Só! Wanneer jy jou lewe, jou hart, jou besigheid en geliefde aan God gegee het, 

Jesus in jou lewe ingenooi het en koning op die troon van jou hart gemaak het, is jy 

absoluut seker jy gaan eendag hemel toe!  

 

Terwyl jy só absoluut selfversekerd is, kan jy egter nog nie sekerheid hê of jy met die 

Heilige Gees vervul is nie. Vir absolute selfversekerdheid moet jy dan ŉ volle 

oorgawe maak. Dan het jy absolute selfversekerheid maar is jy nog nie met die Gees 

gedoop nie. Vir hierdie absolute selfversekerheid moet jy dan in vreemde tale praat. 

Dan het jy absolute selfversekerdheid maar God wys nog nie in jou lewe nie. 

Hiervoor moet jy dan eers God uitbeeld vir ander. Dan het jy absolute 

selfversekerdheid maar leef jy nog nie in die vreugde van die Here nie. Hiervoor 

moet jy eers lag in die Gees. Dan het jy absolute selfversekerdheid maar leef jy nog 

nie in die genesing van die Here nie. Hiervoor moet jy eers val in die Gees. 

 

Al hierdie geestelike dade en ervarings is sonde! Want dit word alles gedoen en 

ervaar uit die ongeloof, God laat my en my lewe nie vir Hom reg en goed wees nie, 

ek moet dit reg en goed maak.  

 

Geloofsekerheid is om te leef uit die geloof Jesus Christus het alles reggemaak 

sodat ek in God se volkome liefde leef en Hy my liefde goed en reg laat wees met 

alles wat daarin verkeerd is. 

 

13. Die tweede soort sonde wat ons as absolute geestelike selfversekerdheid uitleef, 

is om ons besluite, planne, gevoelens en oortuigings as God sin te glo. 

 

God gee ons die geloofsekerheid dat ons en ons lewe, reg en goed is vir sy liefde, 

nie dat ons besluite, planne, gevoelens en oortuigings God sin nie nie. Die sekerheid 

van sy liefde gee ons die menslike vryheid dat ons ons eie besluite kan neem, ons 

eie planne kan maak, ons eie gevoelens en oortuigings kan hê, sonder dat dit God 

sin hoef te wees.  
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Binne sy liefde sal Hy altyd alles wat ons besluit en doen, binne sy raadsplan só 

gebruik dat wat ons verkeerd doen Hy vir ons ten goede sal laat werk en wat ons reg 

doen vir ons goed sal laat wees. Dit gee ons ook die vryheid dat alles wat ons 

besluit, doen, dink en voel, relatief, veranderlik, tydelike en gedeeltelik is, maar dat 

ons in God se ewige liefde leef.  

 

Met hierdie geborgheid kan ons regtig alles uit die geloof doen en alles sal vir God 

reg wees. Daarvoor kan ons God vertrou met sekerheid. Wie egter God opeis met 

absolute selfversekerheid oor hul besluite, planne, gedagtes en gevoelens, is met 

alles wat hul doen met sonde besig. 

 

Kom ons gaan leef in die geloofsekerheid oor God wat ons en ons lewe reg maak en 

reg laat wees, buite die sondige drif van absolute geestelike selfversekerheid. 

 

 


