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Inhoud Hierdie preek wys dat deur ŉ openbare belydenis van geloof getuig jongmense oor 

hoe hul van die wet van God hul wegkeer en tot Christus bekeer om net alleen deur die geloof 

vir God se liefde reg, heilig en onskuldig te wees. Verder getuig hulle van ŉ tweede soort 

bekering waarin hulle nou waardig is om hul van sonde tot die nuwe wet in Christus te 

bekeer. Hierdie twee bekerings van geloof en gehoorsaamheid maak mense vry van die 

geestelike toewyding wat waardeloos is, jou vuil maak en jou laat verlore gaan, en dit maak 

jou ook vry van geestelike leiers en mentors as gidse, ligte, onderwysers en leermeesters van 

God se wet in jou lewe. Deur hierdie twee bekerings kan jy jouself vir God wees soos Hy jou 

gemaak het en nie ingebreek word deur geestelikes wat jou afbreek en opbou volgens hul 

geestelikheid nie.  

 

Skriflesing Filippense 3: 3 – 12; Rom. 2: 17 – 22; 8: 1 – 4. Nuwe Direkte Vertaling 

 

Teks Rom. 8: 4 “Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet 

 

Tema Christus bekeer ons tot sy liefde en sy wet. 

 

1. Ons het vanoggend die voorreg dat 7 jongmans hulle geloof in die Here Jesus 

Christus vanoggend hier in die erediens openlik bely. Hulle is Devon Fourie, Stef 

Lordan, Hanno Theunissen, Tiaan Viljoen, Alexander Zaayman, Duncan Koekemoer 

en Jean Pierre Boshoff. Hulle geloofsbelydenis gaan oor 2 soorte bekerings waaroor 

hulle van hul self en van hul eie lewe wil getuig en hulself openlik toe wil verbind.  

 

In hulle kategese het hulle deur die loop van die jaar hierdie 2 soorte bekerings in die 

Woord van God ontdek en hulle eie gemaak, soos hulle elkeen van oor getuig het 

voor die kommissie van die kerkraad.  

 

Die eerste soort bekering wat elke dag deel van hul lewe is, is hul bekering van die 

wet van God net na Christus toe en hul tweede bekering waarmee hulle ook elke 

dag besig is, is hul bekering weg van hul sonde na die nuwe wet van die Gees van 

Jesus Christus. 

 

Paulus getuig van sy eie bekering weg van die wet tot Jesus Christus in Filippense 

3: 3 – 12. Hierdie is die volledigste beskrywing deur Paulus van sy eie bekering weg 

van die wet na Christus, wat ons in die Bybel het. In Romeine 8: 1 – 4 gee Paulus vir 

ons die beskrywing van ŉ Christen se tweede soort bekering waarmee hy elke dag 

besig is – om weg van sonde na die wet van die Gees toe te draai. 

 

Dit is hierdie 2 soorte bekerings waarvan hierdie jongmanne vanoggend hier in ons 

erediens van kom getuig en waartoe hulle self openlik met hul openbare belydenis 

van geloof verbind. 
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2. Ons moet nooit Paulus se Damaskus-ervaring verwar met ŉ bekering nie. Dit was 

glad nie enige vorm van bekering nie. Niks waarvan Paulus as sy bekering weg van 

die wet na Christus getuig in Filippense 3 het op die Damaskus pad plaasgevind nie.  

 

Dit het eers in reguitstraat in Damaskus met Ananias se besoek aan Paulus gebeur 

soos dit met die uitdrukking van hierdie soort bekering in Handeling beskryf word dat 

Paulus “die Naam van die Here aangeroep het.” (Hand. 22: 16) Wat met Paulus op 

die Damaskuspad gebeur het, kan ons vergelyk met wat die Here met Martin Luther 

naby die dorpie Stottenheim gedoen het, na hy van die universiteit van Erfurt sy 

ouers in Eisleben gaan besoek het en op pad terug was na sy regstudie. Die Here 

het Martin Luther uit sy regstudies uit met weerligstraal tot binne in die Augustynse 

klooster van Erfurt ingeslaan om ŉ Rooms Katolieke priester te word. Uit vrees vir 

die weerlig het hy die Rooms Katolieke heilige Anna aangeroep en haar beloof hy 

sal ŉ priester word, as die weerlig hom nie doodslaan nie.  

 

Martin Luther het eers 13 jaar later volgens sy eie vertelling tot bekering gekom, ses 

maande na hy die 95 stelinge gepubliseer het, toe hy die evangelie in Romeine 1 

vers 16 en 1 vir die eerste keer in sy lewe raakgelees het en gesien het dat Christus 

jou net deur die evangelie sonder enige wetsgehoorsaamheid red. 

 

Met sy verskyning aan Paulus het die Here van Paulus as Joodse yweraar ŉ apostel 

van die evangelie gemaak, nog voor hy self die evangelie geglo het. Hy het nie op 

die Damaskus pad na die Here toe bekeer nie maar verdwaas gevra, “Wie is U, 

Here?” terwyl die Here hom in sy ongeloof as apostel aangestel het. 

 

3. Hoe lyk Paulus se bekering weg van die wet na Christus toe? 

 

Hy beskryf dit volledig in Filippense 3: 1 – 12. Sy bekering was om heeltemal weg te 

draai van alles wat god in sy wet beveel, die Tien Gebooie en alles wat hy van sy 

kinderjare volgens God se wet gedoen het as waardeloos, vuil en as ŉ verlore lewe 

te sien, te glo, dit uit te los en daarvan weg te draai. (Nuwe Direkte Afrikaanse 

Vertaling) 

 

Wat is hierdie waardelose dinge, hierdie vuil dinge waarmee Paulus besig was en 

die lewe wat hy met hierdie dinge geleef het vir hom ŉ verlore lewe gemaak het? Hy 

noem dit “Geregtigheid op grond van wetsbeoefening” (Fil. 3: 6) en “My geregtigheid 

op grond van die wet.” (Fil. 3:9) 

 

Paulus se bekerings is heeltemal iets anders as die getuienisse oor mense se 

sogenaamde bekerings waarna ons gedurig in al die Christelike kerke vandag na 

moet luister. In hierdie getuienisse oor sogenaamde bekerings se hulle feitlik regdeur 

die bank hulle het eers net geleef vir drank, seks, geld en geweld met losbandigheid 

en in roekeloosheid. Volgens hierdie getuienisse is dit dan drank, seks, geld en 

geweld waarmee hulle hul self en hul lewe waardeloos, vuil en verlore gemaak het. 



Christus bekeer ons tot sy liefde en sy wet  

Bladsy 3 van 7 
 

 

Paulus getuig oor iets totaal anders!  

 

Paulus stel dat hy deur sy onberispelike gehoorsaamheid aan God se wet hom en sy 

lewe waardeloos, vuil en verlore gemaak het. Hy bedoel dit glad nie sarkasties asof 

hy nie onberispelik in sy gehoorsaamheid sou gewees nie. So asof hy net skynheilig 

gehoorsaam sou gewees het sonderliefde en opregte bedoelings! 

 

Sy onberispelike gehoorsaamheid beteken hy het God opreg, met liefde, met 

oorgawe en met die volle geloof dat hy besig is om God te dien, besig was om 

homself aan God toe te wy.  

 

4. Dit is die evangeliese ontdekking van Paulus wat elkeen van hierdie jongmanne 

ook deur die jaar gemaak het! My opregte, met toegewyde, met oorgawe, met liefde 

en geloof se gehoorsaamheid aan god se wet, het my nog net altyd waardeloos, vul 

en verlore gemaak. Dit was nie deur drank, seks, geld en geweld nie, maar deur 

hierdie goeie dinge wat ek vir die Here gedoen het wat ek myself waardeloos en vuil 

gemaak het.  

 

Hoe kan jou liefde, jou erns, jou toewyding met God se wet jou waardeloos, vuil en 

verlore vir God maak? 

 

Dit ontdek jy nooit in jouself en jou eie dade nie. Dit ontdek jy in Jesus Christus! Dit 

is ook die ontdekking wat hierdie jongmanne deur die kategese gemaak het – hulle 

het Jesus Christus ontdek volgens die beskrywing van Paulus se woorde: “Ek streef 

daarna om dit my eie te maak, omdat Jesus Christus my reeds sy eie gemaak het.” 

Dit het ek vir hulle geleer met die slagspreuk wat elke kind al vir die afgelope 35 jaar 

in hierdie gemeente leer: 

 

Syne is myne en myne is Syne! 

 

5. Hierdie slagspreuk vat alles saam wat Paulus in Filippense beskryf as: “die krag 

van sy opstanding”, die gemeenskap met sy lyding” en “die gelykvormigheid aan sy 

dood.” Met hierdie woorde openbaar Paulus dat die Here Jesus Christus is my 

sonde en ek is sy gehoorsaamheid! 

 

Hy verenig my so met Homself as mens in die hemel dat Hy alles wie ek as sondaar 

is met my deel en alles wie Hy as heilige en regverdige mens voor God is met my 

deel. Só, in hierdie vereniging en eenheid is ek vir God altyd in sy liefde heilig, 

regverdig en onskuldig. Só, in hierdie verneiging en eenheid is ek en my lewe vir god 

waardevol, skoon en behoue in sy liefde.  

 

Eers in hierdie vereniging en eenheid met Christus, syn is myne en myne is syne, 

kan ŉ mens ontdek dat alles waarmee jy jouself vir God heilig, reg en onskuldig wou 
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maak, kon dit nooit regkry nie. Jou beste rens, liefde, toewyding, oorgawes en 

gehoorsaamheid is juis dade waarmee jy jou net nog meer onheilig, onregverdig en 

skuldig gemaak het, want wat jy doen kan nooit aan die regseis van die wet voldoen 

nie.  

 

In en deur jou geloof in Christus en wie Hy vir jou is en jou in Hom laat wees, ontdek 

jy eers dat jy in jou vereniging en eenheid met hom in sy menswees vandag vir God 

waardevol, skoon en behoue is. Eers in hierdie heiligheid, regverdigheid en onskuld 

wie Hy jou maak deur Syne met jou te deel, ontdek jy my eie liefde, erns, toewyding, 

oorgawes en gehoorsaamheid maak my net waardeloos, vuil en verlore! 

 

6. Dit is deur hierdie evangeliese ontdekking van wie Jesus Christus is en my laat 

wees in my verneiging met Hom, dat hierdie jongmanne ook die nuwe betekenis wat 

Jesus Christus aan God se wet in hulle lewe gee, ontdek het.  

 

In Paulus se woorde: “Omdat ek nou aan die regseis van God se wet voldoen in my 

vereniging met Christus, kan ek my elke dag van my sonde tot hierdie nuwe wet van 

die Gees van sonde tot gehoorsaamheid bekeer.” Rom. 8:2 

 

Hierdie is die tweede soort bekering wat elke dag deel van ŉ gelowige se lewe is. 

Ons het vir hulle hierdie twee soorte bekerings deur die jaar verkondig met die 

bekende voorbeeld binne ons gemeente van die twee soorte draaie wat die aarde 

om die son maak. Die aarde maak nie net een soort draai om die son nie maar twee! 

Die een draai is die draai waarmee hy in ŉ wentelbaan om die son is en wat die 

seisoene van die jaar veroorsaak. Die ander draai is die draai om sy eie as wat die 

verskil tussen dag en nag maak. Al twee hierdie draaie vind gelyktydig plaas, maar is 

heeltemal twee verskillende soorte draaie.  

 

Net so draai gelowiges om vir God in sy liefde heilig, regverdig en onskuldig te wees 

weg van die wet en gehoorsaamheid aan God wet en glo net in wie Christus hulle 

laat wees in hul vereniging met Christus. Hierdie geloofstoekeer vind elke dag die 

hele dag plaas. Net in hierdie geloofstoekeer tot Christus weg van God set en liefde 

volgens sy wet, vind mense hul self as reg, heilig en onskuldig vir God in sy liefde.  

 

7. Die tweede soort draai weg van sonde tot die nuwe gehoorsaamheid aan God se 

wet, wat Paulus nou die wet van die Gees noem, word duidelik in die kontras tussen 

Romeine 2 se wetsonderhouding en Romeine 8 verse 4 en verder se nuwe 

geloofsgehoorsaamheid.  

 

In hierdie twee dele gaan dit oor die kontras tussen ŉ lewe volgens God se wet 

onder die toesig en beheer van geestelike leiers en mentors teenoor die nuwe 

gehoorsaamheid onder die leiding van die Heilige Gees.  
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Paulus beskryf die ou gehoorsaamheid aan God se wet buite ons vereniging met 

Christus oos volg in Romeine 2: 17 – 22!  

 

 Jy as lidmaat moet in jou kennis van wat vir God volgens sy wet reg en 

verkeerd wees jouself sien as ŉ blinde vir wie geestelike leiers en mentors jou 

gids sal wees in jou blindheid oor God se wil in jou lewe. 

 

 Jy as lidmaat moet jouself, jou eie gedagtes, gevoelens, waardes en 

oortuigings aanvaar as in die duisternis oor kennis van God se wil en jy moet 

probeer nader kom en nader leef aan die kerk se geestelike leiers en mentors 

wat vir jou die lig van God se wil in jou lewe sal wees. 

 

 Jy moet jouself aanvaar en sien as iemand wat in God se wil vir jou lewe ŉ 

onkundige is en wie net by geestelike leiers en mentors kennis kan kry oor 

God se wil in jou lewe. 

 

 Jy moet jouself in God se wet as ŉ oningeligte aanvaar en by die geestelike 

onderwysers met hulle boeke, kursusse, skolings en opleiding vir jou 

geestelike onderwysers en mentors sal wees wie jou oor God se wil sal inlig. 

 

Dit is hoe al die geestelike leiers en mentors vandag in Christelike kerke bedrywig is. 

Hulle is die gidse, leiers en onderwysers wat jou God se wil inbreek! U wat nog 

weermagsdiens gedoen het sal dit onthou! Jy moet eers af gebreek word in alles wie 

jy is, dink, voel en glo en daarna sal hierdie leiers jou weer opbou om te wees soos 

en wie hulle jou wil hê. Die geestelike leiers en mentors doen geestelike vandag 

presies dieselfde – volgens hulle waanbeelde in die Naam van Jesus! Hulle maak 

van die evangelie hulle eie nuwe wet in die plek van God se Tien Gebooie! 

 

Eers breek hulle jou in jou eie identiteit, persoon, jou karakter, lewe en waarde af 

deur vir jou voor te hou dat jy jouself soos Jesus moet veroordeel, kruisig en 

doodmaak. Só moet jy alles wie jy is en wat jy het in Jesus se Naam opgee, afgee 

en weggee – van jou eie menslike identiteit tot jou plaas! 

 

Dan bou hulle jou weer met hul geestelike wette op! Nou moet jy soos Jesus ŉ nuwe 

goddelike identiteit in jou laat opstaan en uitleef, wat net hulle weet hoe en wat dit is 

en jou dan vir altyd onderwerp aan hulle leringe as gidse, leiers en onderwysers in 

hierdie nuwe goddelike lewe. Want jy is te dom en te ongeestelik om self te weet wat 

in binne hierdie nuwe goddelike lewe reg en verkeerd! 

 

8. Hierteenoor stel Paulus dan in Romeine 8: 4 “Nou kan ons aan die regseis van 

God se wet voldoen”, bedoelende dat deur die Gees wat die Here ons gee om in sy 

heiligheid, regverdigheid en onskuld as mens te leef, kan ons deur die Gees se 

leiding sonder hierdie ou geestelike leiers en mentors self God se wil ken en doen! In 
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hierdie aankondiging gaan dit oor hoe Jesus Christus die verbondsbelofte van 

Jeremia 31: 31 – vervul vir gelowiges.  

 

Ek hou dit vir u graag voor! “Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal 

sluit sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. 

Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. ŉ Man sal nie meer vir sy buurman 

of sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klien en 

groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes 

dink nie.” (Jer. 31: 32, 33) 

 

Dit is presies wat Paulus in Rom. 8 aankondig: “Daar is nou geen veroordeling vir die  

wat in Christus Jesus is nie.” Dit is hoe god sy verbond vervul dat Hy ons sondes 

vergewe en nie meer aan een oortreding wat ons begaan dink as iets waarvoor ons 

vir sy liefde nie heilig, reg en onskuldig is nie. Hy dink nie aan een van die sondes en 

oortredings wat ons doen as iets waarvoor ons gestraf moet word nie, omdat ons 

ingesluit is en deel is van wie Jesus as mens in die hemel vir ons is. 

 

Op hierdie wyse maak die Here self sy wet vir ons die wet van die Gees en maak Hy 

ons vry van ŉ wet wat ons aankla, veroordeel en straf. (Rom. 8:20) Waar god sy wet 

só laat werk, maak Hy dit vir ons ŉ wet in ons harte en gedagtes, ŉ wet waaraan ons 

met ons hart en verstand verbind wil wees. Dit kan geen geestelike leier of mentor 

vir of met ons doen nie – om die Here se wet in ons harte vas te lê as die wyse 

waarop ons wil liefhê en ons gedagtes vas te bind as die wyse waarop ons God wil 

dien.  

 

Wie hierdie nuwe betekenis van die wet in Christus vind, word deur die Here self 

gelei in die wysheid van die wet om self die verskil tussen reg en verkeerd in sy lewe 

te sien, sonder mense wat vir hulle morele en geestelike gidse, ligte, leermeesters 

en onderwysers moet wees.  

 

9. Een vir een het hierdie jongmans voor die kerkraad getuig dat hulle hul weg van 

die wet tot Christus keer in die geloof dat net Hy hulle vir god reg, goed, heilig en 

onskuldig maak en dat hulle alles wat hulle self voorheen gedoen het om dit self te 

bewerk, gelos het.  

 

Een vir een het hulle getuig dat hulle hul self waardig voel om hul aan die eis van die 

nuwe wet, die Tien Gebooie soos die here dit laat werk, kan en wil verbind. 

 

Een vir een het hulle verklaar dat hulle al die geestelike leiers en mentors se leiding, 

onderwysing en voorbeelde verwerp omdat hulle nie vir God blind, in die donker, 

onkundig en oningelig is nie. 

 

Niemand gaan ooit weer een van hulle hul weer met God se inbreek nie. Ons het dit 

nie met hulle gedoen nie en daarom gaan niemand soos in ander kerke vanoggend 
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hier huilend kom staan en sondes bely nie. Niemand kan en sal hulle weer afbreek in 

die Naam van Jesus en weer kamstig opbou in die Naam van Jesus om te wees 

soos hulle as geestelikes hulle wil hê nie. hulle het met die kategese oor hoe hulle 

beeld van God is ontdek wat Paulus verklaar in Efe. 2: 10: “Nee, God het ons 

gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan 

die goeie dade waarvoor hy ons bestem het.” 

 

Hulle het deur die leding van die Heilige Gees ontdek hulle kan aan die regseis van 

God se wet voldoen deur hulle geloof in Christus. Só sal hulle en hul lewe nooit weer 

vir God waardeloos, vuil en verlore wees nie. So sal hulle in hul heiligheid en 

regverdigheid elke keer weer die wysheid kry om sondes as sondes te bely en God 

se wet weer te omhels as ware liefde.  

 

Dit is die getuienis wat hulle vanoggend hier in ons erediens voor u elkeen wil kom 

aflê – hulle het en gaan hulle op twee wyses tot God bekeer hul hele lewe lank. 

 

“Syne is myne en myne is syne, ek glo Christus daarvoor” en “Ek leef en wil volgens 

God se nuwe wet in Christus leef waar ek nooit weer vir enige sonde veroordeel, 

gestraf of verwerp sal word nie.” 

 

 

 

 

 


