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Die doop word vanoggend bedien aan Annelie, babadogtertjie van Willie en Mariëtte van 
Vuuren. Hulle is nog baie nuut in ons gemeente en ons is saam met hulle dankbaar. Baie 
welkom aan vriende en familie van die dopeling.  
  
Tema: Staan borg vir jou mense en jou wêreld omdat Christus vir jou borg gestaan het.     
 
 
Lofsang met die oog op die erediens 
Lied 184: 1,3  
Lied 197: 1,2  
  
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps. 84 – 2 :1, 5 
Votum 
Seën 
Loflied Ps. 89 -1:1,2 
Geloofsbelydenis van Nicea. 
  
Verootmoedigingsdiens 
Wet uit dele van Lev. 19 
Sing Ps. 65 – 2 :1, 2;  
Gebed. 
 
Sakramentbediening  
Doopformulier 
Sing na bediening van die doop: Ps. 146 - 1: 8 (kinders gaan na hulle bediening) 
  
Woorddiens 
Skriflesing:  Genesis 43 
Teks: Genesis 43:9,14 en 23 
Woordverkondiging; 
  
Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Sing Sb. 8 - 1: 1,2  
Seën 
Amenlied Sb13-2. 
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Geliefde brs. en srs en kinders 
 
Met ons geboorte het ons ŉ gevaarlike wêreld betree. Van die oomblik van ons geboorte 
af tot met ons sterwe is ons blootgestel aan sovele gevare. Daar is fisieke en geestelike 
bedreigings wat op ons toesak die oomblik as ons gebore word en dit bedreig ons vir die 
res van ons ganse lewensreis totdat ons te sterwe kom. Hierdie bedreiginge het gekom 
vanweë die sonde wat ons die wêreld in gedra het en wat die duiwel nou gebruik om ons 
te bedreig. Petrus sê hy loop soos ŉ kwaai, brullende leeu rond om ons te verskeur met 
allerhande fisieke en geestelike bedreigings.  
 
Hierdie bedreiginge, br. en sr., kom selfs in die binnekring van ŉ familie voor waar daar 
liefde, beskerming en koestering behoort wees. Dit blyk baie duidelik uit die familie-
geskiedenis van Jakob en sy kinders. Ons vind by Jakob skeefgetrekte ouerliefde 
waarmee hy sommige van sy kinders voortrek. Dit gee aanleiding tot jaloesie onder die 
kinders wat byna op moord uitloop. Uiteindelik lei dit tot die hartseer verhaal van broers 
wat hulle jong broer Josef as ŉ slaaf verkoop om so van hom ontslae te raak.  
 
Hierdie gevare,  br. en sr., bedreig ook die kring van gelowiges. Ons spring nie die gevare 
van die lewe vry omdat ons in God glo nie. In hierdie geskiedenis word Jakob en sy 
kinders, die kerk van daardie tyd, se lewe bedreig deur ŉ geweldige hongersnood. Ons sal 
baie lank kon uitbrei op al die gevare wat ons as gelowiges vandag bedreig – wesentlike 
gevare wat ons fisieke en geestelike lewe bedreig.  
 
Geliefde gemeente, omdat dit die werklikheid is waarin ons ons bevind, het ons hemelse 
Vader vir ons ŉ borg gegee, Iemand wat vir ons kan instaan, Iemand wat 
verantwoordelikheid vir ons neem en sorg dat ons op ons reis deur hierdie gevaarlike 
wêreld kan reis veilig by ons bestemming, ons hemelse Vaderhuis, kan kom.  
 

Uit ons teksverse openbaar die Here dan vanoggend vir ons dat Christus, uit die stam van 
Juda, ons Borg is en dat ons ook vir mekaar moet borg staan.  

 
Miskien moet ek net vir die kinders verduidelik wat ŉ “borg” is. As ek vir iemand borg 
staan, dan beteken dit dat ek verantwoordelikheid neem vir daardie persoon: as iemand 
geld leen en ek staan borg vir so ŉ persoon, dan moet ek die skuld betaal as die persoon 
dit nie kan betaal nie. Ek is dan sy of haar borg of waarborg dat die skuld betaal sal word.  
 
Dit is wat Juda bereid is om te doen op hulle reis na Egipte. Hy is bereid om vir Benjamin 
borg te staan. Indien Benjamin nie veilig terugkom nie, kan Jakob sy lewe van Juda eis. 
Juda waarborg dat Benjamin na die gevaarlike reis na Egipte veilig by sy vader se huis sal 
terugkom.  
 
Geliefdes in hierdie optrede van Juda sien ons alreeds iets van wat Christus sou kom 
doen. Juda se optrede is die evangelie van die Ou Testament. So sou Christus wat uit die 
stam van Juda gebore sou word vir ons kom borg staan. Ons lees in Hebreërs 7 oor die 
priesterskap van Christus en dan word daar gewys dat die priesters uit die stam van Levi 
gekom het maar Christus uit die stam van Juda het priester van ŉ beter en blywende 
verbond geword. So trek ons die lyn van Juda se optrede na Christus.  
In Vers 22 – 25 staan daar:  
“So het Jesus ook van ‟n beter verbond borg geword. 23Daar is ook ‟n ander verskil: 
omdat die dood die Levitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat 
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mekaar opgevolg het. 24Omdat Jesus vir ewig bly, beklee Hý ‟n priesterskap wat nie op ‟n 
ander oorgedra word nie. 25Daarom kan Hy ook dié wat deur Hom na God gaan, eens en 
vir altyd verlos: Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree.” 
 
Hy was bereid om borg te staan vir ons lewe. Ons wat nie vir ons eie sonde by God die 
Vader kon betaal nie, daarvoor het Christus borg gestaan. Hy het aan die kruis met sy 
lewe vir ons betaal. En so het Hy die borg van ons hele lewe hier op aarde geword. En nie 
vir hierdie lewe nie, maar ook deur die dood tot in ewige lewe. Jesus staan borg dat ons 
veilig op hierdie lewensreis by die Vaderhuis sal kom.  Soos Juda vir Benjamin 
 

Geliefde br en sr, watter geweldige troos is die nie vir ons op ons lewensreis nie! Daar is 
Iemand wat instaan – ons Borg Jesus Christus! Te midde van alle gevare, alle behoeftes 
en wat ons ook al mag nodig kry – is Christus daar! Hy sorg en Hy tree in! Hy bid ook elke 
dag by die Vader vir ons! Waarom sal ons dan bang wees vir die dinge wat ons elke dag in 
ons lewe mee te doen kry? Gevare, bedreigings, behoeftes, bekommernisse vrese? Nee – 
Christus is my Borg! Daarom is ek nie bang nie!  

 

Maar, br. en sr., God voorsien nie net vir ons in Christus ŉ borg nie, Hy roep ons in die 
tweede plek ook om vir mekaar borg te staan in die sin dat ons vir mekaar 
verantwoordelikheid neem. Om vir mekaar in te staan op reis deur hierdie gevaarlike 
wêreld.  
 
Br. en sr., met Christus wat ons borg is, moet ons ook in geestelike sin vir mekaar borg 
staan. Ons moet vir mekaar instaan met die liefde, geloof en hoop waarmee Christus ons 
borg.  Ons moet verantwoordelikheid vir mekaar se veilige aankoms aanvaar. Soos Juda 
vir sy broer Benjamin. En ons doen dit op verskillende vlakke en maniere.  
 
1. Ons het netnou gehoor hoe ouers borg staan vir hulle kind se lewe. Elke ouer wat die 
doopsbelofte afgelê het staan op ŉ manier by God borg vir sy/haar kind se lewe.  
 
Ons is vir ons kinders se fisieke welstand verantwoordelik nie maar net volgens die 
natuurwette dat ouers omsien na hulle kinders nie. Nee, ons moet teenoor God daarvan 
rekenskap kan gee. Des te meer van ons kinders se geestelike welstand. Ouers het die 
geweldige verantwoordelikheid om hulle kinders so op te voed dat hulle God sal ken, liefhê 
en dien.  
 
Br. en sr.,  God roep jou tot verantwoording oor hulle geestelike welstand solank hulle 
onder jou doopsbelofte staan!. Met jou doopbelofte het jy gesê: Ek staan borg – eis hom of 
haar van my hand. Eers as jou kind belydenis van geloof  gedoen het – verval jou 
borgskap: dan is hy / sy self verantwoordelik.  
 
2. Maar ons staan ook as gelowiges vir mekaar borg. Om mekaar se fisieke en geestelike 
welstand te versorg. Die Here eis Abel se lewe van Kain. Hy eis medegelowiges se lewe 
van mekaar. Gaan lees maar weer Galasiërs 5 en 6 en Hebreërs 10. Ons is vir mekaar se 
fisieke en geestelike welstand verantwoordelik. Die grootste bedreiging van ons moderne 
tyd is die verleiding van die duiwel dat ons nie tyd vir mekaar het nie en dat ons nie vir 
mekaar verantwoordelik is nie. Sommige gelowiges leef met die idee dat elke mense se 
lewe sy of haar eie saak is. Veral hulle geestelike lewe. Wie is ek nou om met iemand 
anders te praat oor sy geestelike welstand?  
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Wel, br. en sr., die Here sê baie duidelik in Esegiël 33 Hy gaan so iemand se geestelike 
welstand van jou hand eis as jy geweet het iets is verkeerd en jy het niks daaraan gedoen 
nie. So tree Josef hier op om sy broers te lei tot erkenning van hulle sondes en hulle te lei 
tot versoening met mekaar. Dit was die hele doel van hierdie geskiedenis. Dit is waarom 
Josef hom so kwaai met sy broers hou. Hy neem nie wraak nie – nee Hy werk doelgerig 
aan versoening. Dit is waarom hy Simeon agterhou, hulle geld saam terugstuur hy toets 
hulle eerlikheid, uiteindelik sy goue beker in Benjamin se sak sit sodat Juda se borgskap 
ter sprake kom en hy moet pleit vir hulle lewe. Alles daarop gerig sodat daar versoening 
kan kom van die gebroke verhoudinge.  
 
Net so is ons verantwoordelik vir mekaar. Geliefdes, ons kan nie alleen deur hierdie 
gevaarlike wêreld gaan nie. Ons het mekaar nodig. Moenie dat die tydsgees ons 
uitmekaar dwing nie, maar juis na mekaar omdat ons self weet hoe nodig ons ander 
mense het. Ons het mekaar nodig hier in die gemeentelike lewe – om te sorg vir mekaar 
se fisieke en geestelike welstand – net soos Josef gesorg het vir koring en bekering.  
 
So is elkeen van ons ook medeverantwoordelik vir elke kind wat gedoop word. Ons moet 
mekaar bystaan, beskerm en versorg as brs en srs van ons geestelike huisgesin.  
 
3. Br en srs, ons staan ook borg vir die ongelowiges. Ons het die opdrag om die boodskap 
van die blye evangelie aan hulle te bring en God sal die fisieke en geestelike welstand van 
ongelowiges van ons hand eis as ons nie ons opdrag nakom nie. Die kandelaar moet sy 
lig laat skyn, die sout moet sout wees en die lig moet skyn, anders neem God dit weg.  
 
4. Ons staan ook borg vir die skepping. Josef moes voorsorg tref. Hy moes die natuur so 
gebruik dat dit voortbestaan sou verseker. Net so is ons verantwoordelik vir die versorging 
van die natuur – God het immer gesê: heers oor die skepping. Ons moet met bewaring en 
versorging van die natuur sorg dat daar altyd voortgang sal wees.  
 
Daarom geliefdes moet ons ons bekeer van ons verbruikerskultuur – ons as moderne 
mens gebruik en gooi weg. Ook dit wat God in die natuur gee en daaroor sal ons eendag 
rekenskap van moet gee. Hoe is ons ingestel om natuurbewaring te bevorder, om 
waterbesparing te bewerk, om vermorsing en rommelstrooiing te werk en lugbesoedeling 
aan bande te lê. Ja, u en ek staan borg ook daarvoor.  
 

Geliefde, brs en srs. , Juda het sekerlik die groot verantwoordelikheid van sy borgskap 
terdeë besef. Net soos ons nou in die lig van hierdie verkondiging ons verantwoordelikheid 
besef. En ons kan nou maklik mismoedig en bekommer raak oor ons groot 
verantwoordelikheid.  

 
Daarom moet ons ook nou die geloofsinsig van Jakob openbaar. In vers 9 neem Juda die 
borgskap op hom, hy beloof hy sal sorg en dit is goed dat hy die verantwoordelikheid 
neem. Maar in vers 14 kyk Jakob verder: hy sê: God sal voorsien. Hy sal sorg dat Josef 
julle goedgesind is. God staan uiteindelik borg. Hierdie belofte word bevestig as die 
amptenaar van Josef die broers in vers 23 gerus stel en sê dat dit eintlik God is wat die 
skat in hulle sakke gesit het!  
 
So voorsien God ook vir ons!. Hy laat Christus vir ons borg staan om vir ons versoening te 
bewerk. Maar meer nog:  
 



 5 

Hy gee ook sy Gees as waarborg. Ons lees in Efes 1: 14: Die Heilige Gees is die 
waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan 
Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.”  
 
Brs en srs wat „n groot genade: Ons het nie net „n borg nie, maar ook „n waarborg:  die 
Heilige Gees wat vir altyd by ons bly – Hy is God se waarborg op die lewensreis Die 
Heilige Gees rus ons toe sodat ons vir mekaar kan borg staan. En wanneer ons in ons 
grootste nood en bekommernis oor ons borgskap verleë voor God staan, dan tree die 
Heilige Gees vir ons in en bid Hy vir ons. Hy help ons en Hy lei ons. Sy teenwoordigheid in 
ons lewe is die waarborg dat God ons nooit in die steek sal laat nie!  
 
Geliefdes, kom ons vat die boodskap saam: 
Omdat ons in Christus as ons borg die vaste versekering het dat Hy ons veilige begelei 
deur hierdie gevaarlike wêreld , moet ons ook ons borgskap nakom.   
 
Kom ons wees dan lief vir ons kinders en lei hulle deur die gevaarlike lewe met voorbeeld 
en geloof.  
Kom ons wees lief vir mekaar as medegelowiges en tree as borg vir mekaar in.  
Kom ons wees lief vir die ongelowiges en tree as borg vir hulle op en bring aan hulle 
koring en bekering.  
Kom ons wees lief vir die natuur as borg vir plant en dier om te sorg dat daar koring is.  
 
Kom ons wees lief vir God en doen wat Hy ons vra: net soos die twee ouers vanmore hulle 
borgvorm moet onderteken met ŉ belofte, net so het ek en jy met ons belydenis aflegging 
ons borgvorm onderteken  
 
Kom ons hou in die geloof vas aan ons Borg, Jesus Christus en ons staan borg vir mekaar 
en vir ons wêreld. Want waarmee is ons borgvorm onderteken? Genadiglik nie met ons eie 
bloed nie, maar met die bloed van Christus.  
 
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


