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Tema: Praat oor Christus voor alle mense en in alle omstandighede sonder om bang 

te wees want dit is gevaarliker om oor Hom stil te bly 

 

Lofsang met die oog op die erediens  

Lied 486: 1, 2, 4 

Ps. 40-1: 2, 4  

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied Ps. 9-2: 1, 7 

Votum 

Seën 

Loflied Ps. 138-2: 1, 3 

Geloofsbelydenis: 12 Artikels  

 

Verootmoedigingsdiens  

Wetlesing: 1 Joh. 4: 7 – 21 

Sing Ps. 119-1: 13, 14 

Gebed  

 

Woorddiens  

Skriflesing: Matteus 10: 26 - 29  

Teks: Matteus 10: 32 en 33  

Sing Ps. 145-2: 1, 2, 3 (kleuters na hulle bediening) 

Woordverkondiging  

 

Antwoorddiens  

Sing Sb 12-3: 1 

Liefdegawes 

Gebed (BnB vervolgde kerk)  

Sing Ps. 118-2: 1, 4 

Seën 

Amenlied Sb13-2.  
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Geliefde brs en srs en liewe kinders 

 

Ons het die afgelope weke in ons terugkyk na die Reformasie baie gehoor en 

gepraat van mense soos Martin Luther en hulle waagmoedige optrede om oor die 

waarheid te getuig te midde van groot lewensgevaar. Ons het ook gehoor van 

gelowiges wat ter wille van Christus en die waarheid van sy Woord vervolg en 

doodgemaak is.  

 

Ons het ook gesien met watter groot impak God hierdie mense se getuienis en 

optrede gebruik het om sy kerk weer op die regte spoor te bring. Dat God gewone 

mense wat opgestaan het vir die waarheid gebruik het om ingrypende en wêreldwye 

vernuwing en terugkeer in die kerk te bewerkstellig.   

 

Die vraag is nou: wat gebeur vandag in die wêreld? Het gelowiges - die kerk - 

vandag nog die waagmoed om vreesloos te getuig? Om te getuig teen afgodery 

en valse godsdienste, teen vergrype deur die owerheid en gewone mense, teen 

dieselfde geslag verhoudinge, teen rassisme, teen morele verval en sedeloosheid? 

Het ons vandag die oortuiging van ons gemoed om te midde van vrees vir 

verwerping deur vriende en familie en vervolging deur die wêreld oor Christus en sy 

Waarheid te praat? Om die leuens van Satan en die wêreld teë te gaan?  

 

Wat van my en jou? Sal ek en jy vandag teen die wêreld opstaan en sê: Hier 

staan ek, ek kan nie anders nie!  

 

Geliefdes. kom ons doen vandag hieroor ernstige selfondersoek oor hierdie vraag 

want God sê vanmore vir ons: Praat voor alle mense en in alle omstandighede oor 

Christus sonder om bang te wees want dit is gevaarliker om oor Hom stil te bly.  

 

Die punt is: Vir wie is ons banger of het ons meer respek: vir mense of vir God? 

Indien ons meer vir mense bang is en daarom nie vir Christus wil opstaan nie, loop 

ons die risiko om as ontroue volgelinge van Jesus bevind te word met slegte ewige 

konsekwensies.  

 

Geliefdes,  

Ons teksverse vorm deel van die gesprek toe Jesus sy dissipels uitgestuur het 

om van Hom te gaan getuig. In hierdie gesprek rus Jesus hulle toe sodat hulle 

weet wat om te verwag wanneer hulle voor ander mense van Hom gaan getuig. 

Jesus het ook geweet wat in die harte van sy dissipels leef naamlik dat hulle 

bang is om oor Hom te praat! En daarom wil Hy hulle bemoedig en hulle wys op 

die krag wat Hy in hulle gaan gee om te getuig! En dit is presies wat die Here ook 

vanmore met ons wil doen!   
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God ken ons vrese! En Hy weet dat ons vrees vir mense, vir verwerping en 

vervolging  van die groot redes gaan wees waarom ons eerder gaan stilbly as om te 

praat! In verse 26 – 31 sê Jesus tot drie keer: Moenie bang wees nie!  

Hoekom hoef ons nie bang te wees om oor Christus te praat en van die waarheid te 

vertel nie? Drie redes:  

1. Die waarheid is reeds bekend! God het reeds sy Woord bekend gemaak en 

eendag sal die waarheid vir alle mense duidelik word – die dag as Christus weer 

kom sal dit vir almal duidelik wees! Daarom hoef ek en jy nie bang te wees om 

daaroor te praat nie! Dis reeds bekend en eendag sal dit as die waarheid bevestig 

sal word! Daarom moet ons nou eenvoudig oor die reeds bekende waarheid 

getuig!  

Ons bring geen nuwe en betwisbare waarheid nie! Die wêreld kies net om 

hierdie waarheid nie te erken nie – en daarom moet ons daarvan vertel!    

 

2. Die tweede rede waarom ons nie bang hoef te wees nie is omdat God groter 

is as mense! God beskik oor meer seggenskap oor jou lewe as mense! Mense 

kan ons vir lag, hulle kan ons verwerp as outyds, onkundig of fundamentalisties! 

Mense kan ons verwerp as vriende of as familie en niks met ons te doen wil hê 

nie.  

Of meer nog: mense kan ons aktief vervolg, sleg praat of slegte dinge aan ons 

doen! Hulle kan ons self doodmaak. Maar hulle mag is beperk!  

God beskik oor groter mag! Hy beskik oor lewe en dood! Hy beskik oor die 

vermoë om jou vir ewig te red of jou vir ewig hel toe te stuur in ewige straf en 

vervolging! 

Daarom moet ons meer respek vir God as vir mense hê en moet ons nie bang 

wees vir wat mense aan ons kan doen nie! 

 

3. Die derde rede is die mees vertroostende en bemoedigendste: ons is vir 

God kosbaar! Daarom moet ons nie bang wees om te praat nie! Jesus sê:  

mossies wat eintlik in geldwaarde niks werd is nie – is vir God so belangrik dat nie 

een van hulle doodgemaak sal word as dit nie God se wil is nie! As God dan so 

besorg is oor nietige voëltjies – hoeveel te meer is Hy nie oor ons besorgd nie!  

 

Ons is vir God ons Vader baie meer werd as mossies! Hoeveel dink julle is ons 

vir God werd?  

Ons is die lewe van sy Seun werd! God het duur vir ons betaal! God het ons vir 

Hom gekoop met die lewe van Jesus Christus waar Hy aan die kruis vir ons 

sonde betaal het en ons God se eiendom gemaak het!  

 

Wat doen ŉ mens met iets wat jy so duur voor betaal het? Jy pas dit mooi op!  

Net so ook ek en jy, br. en sr en liewe kinders! God pas ons mooi op want ons is vir 

Hom kosbaar! Hy waak oor jou lewe en sal jou beskerm – in besonder as jy bereid is 

om vir Hom op te staan! Hy het baie meer mag as mense – wat kan mense aan jou 

doen wanneer jou lewe in die hand van God is? Niks!  
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En daarom moet ons vandag nie bang wees om voor alle mense en in alle 

omstandigheid oor Christus te praat nie! Dit is waartoe Jesus ons vanmore 

vermaan en aanmoedig!  

 

Wanneer Jesus in ons teksvers sê: “Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My 

uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel 

is” dan bedoel Jesus nie dat ons vaagweg iets uit die Bybel moet opdiep oor 

die onderwerp waaroor ons praat nie –maar dat ons spesifiek van Hom moet 

getuig – Hom as die enigste waarheid moet erken! Hy is immers die weg en die 

waarheid en die lewe en wie Hom verwerp, verwerp die waarheid en die lewe!  

 

En daarom brs en srs, nou vir die tweede keer die vraag: Is ek en jy vandag 

bereid om oor Christus te praat in alle omstandighede en voor alle mense? Is 

ons bereid om die afgode van ons dag en die leuens van Satan ter wille van sy 

Jesus se eer aan te spreek? 

 

Dat ons nie bang sal wees om te midde van mense in ons onmiddellike 

omgewing wat glo dat alle mense eintlik maar gered word en dat alle 

godsdienste jou na God toe bring, te erken dat Jesus die enigste ware 

Verlosser is? Is ons bereid om dit te doen of is ons bang dat ons aanstoot gee en 

mense te na kom omdat hulle anders glo?  

 

Is ons bereid om te midde van ŉ wêreld wat totaal sedeloos geword het, oor 

Christus te praat en te getuig dat dieselfde geslag verhoudinge verkeerd is in 

God se oë? Of glo ons nie meer wat God in sy Woord hieroor sê nie! Is ons bang om 

as homofobies en fundamentalisties uitgekryt te word omdat ons Christus se Woord 

hieroor laat hoor?  

 

Is ons bereid om vandag te praat oor sedeloosheid op TV en in rolprente, oor 

pornografie en saamslapery voor die huwelik! Is ons nog bereid om te sê dat die 

huwelik die instelling van God is en die enigste ruimte is waar seksuele voorregte 

geniet mag word? Of is ons bang dat mense wat saambly sal aanstoot neem?  

 

Is ons bereid om rondom die braaivleisvuur met mekaar te praat oor hoe diep 

rassisme nog in ons almal leef en dat ons onsself as meerderwaardig oor 

ander mense beskou? Of is ons bang dat ons as polities korrek of liberale 

gebrandmerk gaan word en dat vriende ons sal verstoot omdat ons mekaar tereg 

wys oor ons rassistiese sieninge en praatjies? Is ons bereid om mense van ander 

rasse te wys op hulle rassisme of bly ons maar net by gesiglose Facebook en 

Whattsup praatjies? Is ons bereid om te hoor hoe ons ander mense te na gekom het 

in die verlede en nog steeds te na kom?  

 



5 
 

Is ons bereid om oor Christus en sy gesag te praat te midde wat wetteloosheid 

en wanorde waaraan ons soms self aandadig is? Soek ons wraak net as dit ons 

raak of wil ons reg aan alle mense laat geskied?  

 

Is ons bereid om op te staan vir die menswaarheid van mense wat deur die 

samelewing onderdruk word! Om oor vroue en kinders en hulle menswaarheid 

voor God op te staan? Ook in die kerk?  

 

Geliefdes, hierdie dinge is die brandpunte van ons tyd! Dit is die dinge waaroor 

ons Here wil hê dat ons van Hom moet getuig! Dit en nog baie meer! En nou vir die 

derde keer die vraag: Is ons bereid om vir Jesus te bely voor die mense – of bly 

ons maar liewer stil! Hou ons maar eerder ons koppe laag en bly uit die oog 

van mense?  

 

Onthou dan wat Jesus vanmore vir my en jou sê:  
33Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat 

in die hemel is.  

Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom 

om vrede te bring nie maar die swaard. 35Ek het gekom om tweedrag te bring „tussen 

‟n man en sy vader en tussen ‟n dogter en haar moeder, tussen ‟n skoondogter en 

haar skoonmoeder; 36ja, ‟n man se huismense sal sy vyande 

wees.‟   

 

Om vir Jesus te getuig gaan altyd konflik bring – dit is ŉ gegewe! Dit mag ons 

nie laat terugdeins nie! Ons weet mos nou: ons is kosbaar in ons Vader se oë! 

Jesus se verder:  
37“Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort 

nie; hy wat sy seun of dogter liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort 

nie.  

Geen mens mag ooit vir my belangriker wees as Christus nie! As ek my voor 

my eie vrou of man of kind van Jesus moet getuig omdat iets verkeerd is – dan 

moet ek dit doen! Ook so teenoor my beste vriend! Of my medelidmaat of 

medegelowige! Niemand mag ooit vir my belangriker wees as Jesus nie!  

 

Brs en srs, op hierdie punt voel dit vir my: As Here, maar hoe sal ek dit regkry? 

Hoe oorkom ek my vrese en hoe sal ek vir U kan opstaan vandag?  

 

Dan kom die troos: Maar jy is nie alleen nie! Jesus het jou sy Gees geskenk – die 

Heilige Gees wat kragtig in jou werk en jou bereid maak om te getuig! Kyk maar net 

die verskil tussen die bang en weghardloop-dissipels voor die uitstorting van die 

Heilige Gees en die kragtige getuienis wat hulle na die uitstorting van die Gees 

gelewe het – sonder vrees vir mense of hulle eie lewe!  
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Dit is waarom Paulus ook vir Timoteus sê in 2 Tim. 1:7–8: 7Die Gees wat God 

ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en 

liefde en selfbeheersing. 8Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here 

te verkondig nie; en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil ‟n gevangene is 

nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag 

wat God jou gee.  

 

Die Heilige Gees gee ons die krag en die woorde en die moed van ons 

oortuiging! Bid dan dat ons met die Gees van God vervul mag word sodat 

hierdie woorde van ons Here Jesus nooit waar mag wees van ons lewe nie! 

Staan op en sê: Hier staan ek ter wille van Christus – ek kan nie anders nie! Ek 

moet oor Hom praat!  

 

Want onthou Jesus se woorde!  
 

38Hy wat nie sy kruis opneem en My volg nie, is nie werd om aan My te behoort nie. 
39“Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor;  

As ek Christus ontken dan sal Hy eendag voor die Vader ontken dat ek aan 

Hom behoort – en dan verloor ek nie net my lewe nie – maar ook die ewigheid!  

 

“En hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind.” As ek Christus eerste stel – 

oral en voor almal van Hom getuig – dan sal ek die ware lewe vind! Al verloor ek my 

lewe!  

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 


