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Ons is baie bly en dankbaar saam met Myrna van Eyssen en Ruan Kotze wat 

vandag geleentheid kry om hulle geloof te bely en Ruan wat ook die doop as teken 

van God se verbond met hom ontvang.  

 

Tema: God gee die blydskap van die ewige lewe aan diégene wat in ons boodskap 

van Jesus Christus glo!  

 

Lofsang met die oog op die erediens  

Ps 89-1: 1, 6  

Lied 407: 1, 2  

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied: Lied 485: 1, 2 

Votum 

Seën 

Lofsang Ps 100-2: 1, 2, 3 

Geloofsbelydenis Sb 12-2: Verse 1 - 3 word voorgelees en verse 4 en 5 word saam 

gesing  

 

Verootmoedigingsdiens  

Wetlesing: Fokus op Eerste gebod: HK vr en antw 94 en 95 

Sing Ps 99-2: 1, 2, 4 

Gebed  

 

Woorddiens  

Skriflesing: Handelinge 13: 13 - 52;  

Teks: Hd 13: 46 – 49 

Sing: Ps 119-1: 20, 22 

Woordverkondiging  

 

Antwoorddiens  

Sing Ps 145-2: 1, 2, 3, 9 

Belydenis van geloof en doop;  

Sing Ps 134-1: 4 

Liefdegawes 

Sing Lied 486: 1, 2, 3 

Seën 

Amenlied Sb 13-2. 
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Geliefde brs en srs en liewe kinders 

 

Besef jy wat ons vanmore hier in die erediens gaan beleef? Dat ons die wonderlike 

voorreg het om te sien hoe die koninkryk van God besig is om vol te word. Ons gaan 

netnou hoor hoe Myrna en Ruan hulle geloof bely en sien hoe Ruan ook as 

volwassene gedoop word. Wat gebeur hier? God is besig om gelowiges in sy kerk 

bymekaar te maak en so word die koninkryk vol! Onthou julle daardie belofte van 

ons Here Jesus dat Hy nie gaan kom voordat die koninkryk vol geword het nie? 

Voordat elkeen wat uitverkore is, nie deel van die kerk is nie? Vandag sien ons hoe 

God dit doen!  

 

En daar is nog baie mense hier in Potchefstroom wat aan die Here behoort, maar 

wat nog nie deel van die kerk is nie! Mense soos Myrna en Ruan vir wie God 

vanmore hier voor ons oë kom deel maak! Mense aan wie God die blydskap van die 

ewige lewe gee omdat hulle in Jesus Christus glo! En wat meer is: daar is ook 

vanmore blydskap in die hemel! Die Here Jesus het dit self gesê dat daar groot 

blydskap in die hemel is wanneer iemand tot geloof kom en deel word van God se 

koninkryk! 

 

Br en sr, is ek en jy ook regtig bly hieroor? Word ons nog aangegryp deur die feit dat 

God mense tot geloof bring en hulle deel maak van die kerk? En besef ons, 

geliefdes, dat ons instrumenteel is om hierdie vreugde in mense se lewe te bewerk? 

Dat ek en jy deur God gebruik wil word om die blydskap van verlossing in Jesus in 

mense se lewens te bring?  

 

Dalk nog ŉ dieper vraag: Is ek en jy nog regtig bly en dankbaar dat ons self deel van 

God se kerk en koninkryk mag wees? Is ons nog bly dat ons gered is en die ewige 

lewe het? Of het ons dit as iets vanselfsprekend aanvaar en daarom sien mense nie 

meer die blydskap van Christus in ons lewe nie? 

 

Daarom kom sê die Here vanmore vir ons deur hierdie Skrifgedeelte:  

God gee die blydskap van die ewige lewe aan diégene wat in ons boodskap van 

Jesus Christus glo!  

 

Ja, eerstens wil God vir my en jou kom herinner: Ek stuur jou! 

Tweedens herinner die Here ons aan die inhoud van die boodskap: God stuur my en 

jou om mense op te roep om in Jesus Christus te glo! 

Derdens verduidelik die Here hoe dit gaan gebeur: God self gee die blydskap van 

die ewige lewe op grond van sy uitverkiesende genade! 

 

In die eerste plek, br. en srs, die Here stuur my en jou! God wil my en jou gebruik om 

hierdie wonderlike blydskap aan mense te bring. Aan die mense in Potchefstroom 
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wat nog nie deel is van sy kerk nie! Hy stuur ons om die verlore skape te gaan soek 

en te bring!   

Ons lees in Hd. 13: 4 “So is Barnabas en Paulus deur die Heilige Gees uitgestuur!” 

En hulle het op reis gegaan en orals waar hulle gekom het, vir mense van die blye 

boodskap van verlossing in Jesus vertel! Hierdie uitstuur van Paulus hulle is 

natuurlik in gehoorsaam aan die opdrag van die Here Jesus wat Hy herhaalde kere 

vir die dissipels geleer het: Bv in Hd. 1: 8  8Maar julle sal krag ontvang wanneer die 

Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die 

hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”  

 

Hierdie opdrag kom alreeds uit die Ou Testament! Paulus haal dit in vers 47 aan uit 

Jesaja 49 vers 6: 47want so lui die Here se opdrag aan ons: Ek het U gegee as ’n lig 

vir die nasies, sodat U verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde.”  

Dit verwys eerstens na Jesus wat die lig vir die wêreld sou wees deurdat Hy vir ons 

die redding kom bewerk het! Maar dit dui ook op almal wat deel is van sy kerk wat 

dan hierdie lig moet uitdra!  

 

En nou, brs en srs, is dit ook my en jou opdrag! Die Here stuur ons om van Jesus te 

vertel! Ons is die draers van die blye boodskap! Ons moet dit vir mense bring wat 

nog nie deel in die vreugde van die Here nie! En die Here wil jou gebruik!  

 

Navorsing het bewys dat 75 persent van mense wat tot geloof gekom het en deel 

van die kerk van die Here geword het, daartoe beïnvloed is deur mense wat hulle op 

een of ander manier geken het. (Wys skyfie) 

In 42% van die gevalle was dit familielede, dan medewerkers, bure ens. Die ander 

25 % het getuig dat hulle deur persoonlike krisisse en beproewinge die kerk kom 

opsoek het en toe deur liefdevolle mense nadergetrek is. 

 

Ek en jy ken sulke mense! Die Here stuur ons na hulle toe! Nie vreemde mense nie! 

Nie om van huis tot huis te loop en mense te soek nie! Nee, mense wat ons reeds 

ken en wat wag dat ons hulle lewens met die blydskap van Jesus kom vul! Die Here 

het Marius so gebruik in die lewe van Myrna en Ruan! Net so wil die Here my en jou 

ook gebruik! En ons sal aan hierdie opdrag net gehoorsaam wees as ons waarlik 

weer bly word oor ons verlossing en die vreugde van die Here werklik beleef!  

 

Ons sal dit ook doen as ons besef dat ons nie een of ander besondere kennis van 

die Bybel moet hê nie, net ons moet bloot vir hulle vertel van die verlossing deur 

Jesus Christus.  

Daarom sê die Here in die tweede plek vir ons: Ek stuur julle om mense op te roep 

om in Jesus Christus te glo!  

 

Paulus vat in vers 32 en 38 sy boodskap so saam: 32“En nou verkondig ons aan julle 

die goeie boodskap dat God die belofte aan die voorvaders vir ons, hulle nageslag, 



4 
 

vervul het deur Jesus uit die dood te laat opstaan. So staan daar dan ook in die 

tweede psalm geskrywe: Jy is my Seun, vandag het Ek aan jou die lewe gegee.  

 

En dan roep hy hulle op om daarin te glo:  
38–39“Daarom, broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die 

vergewing van sondes deur Hóm is, en dat elkeen wat glo, deur Hom vrygespreek 

word van alle sondes. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie. “ 

 

Daardie eerste Sondag wat Paulus gepreek het staan daar: 43Nadat die sinagoge uit 

was, het baie van die Jode en van die mense wat vantevore uit die heidendom tot 

die Jodedom oorgegaan het, saam met Paulus en Barnabas gegaan. Dié het met 

hulle gepraat en hulle aangemoedig om op die genade van God te bly vertrou. “ 

 

Hoor julle! Ons hoef nie mense te oortuig nie! Ons het nie slim argumente en al die 

kennis van die Skrif nodig nie! Ons moet vir mense vertel van die verlossing wat 

Jesus gebring het deur sy dood en opstanding! Ons kan maar net vertel en mense 

aanmoedig om daarin te glo! Jy moet ook nie in strydvrae en rusies oor die Skrif met 

mense betrokke te raak nie! Vertel bloot maar net die goeie nuus!  

 

Natuurlik gaan daar weerstand wees! Die Jode het dadelik teen Paulus hulle se 

boodskap weerstand gebied omdat hulle nie in Jesus as Verlosser geglo het nie! 

Maar dan is die antwoord eenvoudig: as jy nie glo nie en die boodskap van 

verlossing in Christus verwerp, gaan God eenvoudig by jou verby na die volgende 

een!  

 

Geliefdes, ons moet net mense oproep en aanmoedig om in die blye boodskap van 

Jesus se verlossing te glo en op Jesus te vertrou vir hulle redding! Daardie 

verlossing wat ook blydskap in ons lewe gebring het wat ons nou dryf om met ander 

dit te deel! En as iemand nie wil glo nie – los hom of haar en soek iemand anders 

om die boodskap mee te deel!  

 

Want daar is mense wat dit sal glo! Dit sien ons baie duidelik gebeur! Die 

ongelowiges wat Paulus hulle se boodskap gehoor het, was baie bly oor die 

boodskap en God het diegene wat Hy uitverkies het tot geloof gebring! En so het die 

Woord deur die hele gebied versprei! 

 

Ja, in die derde plek leer die Here ons dit is Hy wat geloof gee en Hy gee dit op 

grond van sy uitverkiesende genade in Christus! Dis nie my en jou vernuf of kennis 

of oorredingsvermoë wat mense tot geloof bring nie! Nee die Heilige Gees van God 

wat mens oortuig om in Jesus te glo! 

 

Die woord wat in vers 48 gebruik word vir “bestem” die wat vir die ewige lewe 

bestem was, beteken dat “jy deur ŉ hoër gesag in ŉ posisie aangestel word”. En dit 

is presies wat gebeur. God sê dit ook in Efes. 1: Hy het ons uitverkies en ons 
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aangestel om sy kinders te wees. Hierdie uitverkiesing word duidelik wanneer ek in 

Jesus Christus glo!  En daardie geloof word deur die HG bewerk.  

 

En die vrug van die geloof is onuitspreeklike blydskap! Die blydskap om te weet dat 

ek nie verlore gaan nie, dat dit nie van my goeie dade afhang nie, maar van God se 

genade in Christus! Die blydskap dat ons in Hom die ewige lewe het en dit nooit sal 

verloor nie!  

 

Brs en srs, wat ŉ wonderlike voorreg om God so aan die werk te sien! Ook vanmore 

hier voor ons oë, Ja, God red mense en God gee geloof! Maar God stuur my en jou 

om hulle op te roep in Jesus te glo! Dis al wat ons hoef te doen – God doen die res!  

 

Mag die Here elkeen van ons weer opnuut aangryp oor wat Hy in ons lewe gedoen 

het! Mag ons die genade in Christus weer opnuut besef en mag die Heilige Gees 

ons eie lewens weer met blydskap hieroor vul! Soveel so, dat ek en jy aan die Here 

se opdrag gehoorsaam sal wees! Dat ons sal verstaan: die Here stuur my! Hy stuur 

my nie noodwendig na vreemde mense nie, maar eerder na mense wat ek ken. 

Mense met wie ek reeds in verhouding staan en met wie ek kan praat! Onthou dan: 

al wat ons moet doen is om die blye evangelie van Christus te vertel! En God sal self 

mense tot geloof bring! Ons sal dit sien en bly wees! 

 

Geliefdes mag hierdie boodskap werklik word in elkeen van ons se lewe, sodat ons 

al hoe meer Sondae daardie mense hier voor ons sal sien staan en nog saam met 

die engele nog meer bly kan word oor elkeen wat God in sy koninkryk voeg. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


