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Ons is saam met die ouers baie dankbaar vir die pad wat die Here met hierdie 9 

jongmense geloop het en dat hulle vandag belydenis van hulle geloof kan doen:  

 

Tharia Basson, Marthinus du Preez, Stefnu Earle, Cherené Lake, Kaila Lamprecht, 

Marinus Laufs, Elma van der Schyff, Vanessa van Rooyen en Ruan Yssel.  

Baie welkom aan familie en vriende wat vandag hierdie besondere 

geloofsgeleentheid met hulle kom deel.  

 

Tema: Bely jou geloof in God, wees lief vir Hom en dien Hom met jou hele lewe!  

 

Lofsang met die oog op die erediens  

Lied 184: 1, 2, 3  

Lied 203: 1, 2  

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied: Lied 151: 1 

Votum 

Seën 

Loflied Ps 110-3: 1, 2 (Mel Ps 128)  

 

Verootmoedigingsdiens  

Wet uit Markus 12: 28 – 34 

Sing Lied 530: 1, 2, 3 

Gebed  

 

Woorddiens  

Skriflesing: Deut. 6: 1 - 9 en 20 - 25  

Teksvers: Deut 6: 4 - 9  

Sing: Ps 116-2: 1, 5, 6, 7 

Woordverkondiging  

 

Antwoorddiens  

Katkisante lê belydenis van geloof af 

Sing Ps 20-1: 2, 4, 5 (Mel Sb 18 - 6) 

Gelukwense namens kerkraad 

Gelukwense namens ouers 

Gemeente bely geloof uit 12 Artikels (almal hardop saam) 

Liefdegawes 

Gebed 

Sing Ps 89-2: 1, 2 

Wegstuurseën 

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

 

Hoekom lê julle vandag belydenis van julle geloof af? Dis ŉ vraag wat vandag al hoe 

meer gevra word. Dit is ŉ vraag wat julle gevra het en wat ons in die katkisasie met 

mekaar bespreek het. (Vir ons jonger kinders: die woorde “belydenis van geloof” 

beteken om te getuig – om vir die hele wêreld te vertel - dat jy in God glo en Hom wil 

dien”.) Hoekom moet gelowiges vir die hele wêreld vertel in wie hulle glo en waar 

kom hierdie gebruik vandaan?  

 

Geliefdes, die antwoord is eintlik eenvoudig: Die Here ons God vra dit van ons! Dit is 

ŉ manier waarop die Here erkenning ontvang vir wat Hy aan ons gedoen het en dit is 

ook ŉ besondere manier waarop die Here met jou as sy kind werk. Dat Hy jou geloof 

toets en jou in staat stel om te getuig! Uiteindelik is dit ook ŉ manier van lewe.  

 

Uit ons teksgedeelte kom daar hoofsaaklik drie belangrike sake na vore oor ons 

geloofsbelydenis (baie eenvoudig gesê):  

1. Dit sê iets oor God  

2. Dit sê iets oor jou verhouding met God 

3. Dit sê iets oor jou daaglikse lewe in die wêreld 

 

Daarom sê die Here vanmore in besonder vir julle 9 maar ook vir ons as gemeente:  

Bely jou geloof in God, wees lief vir Hom en dien Hom met jou hele lewe! 

 

Die eerste wat die Here ons leer is dat ons ons geloof in Hom moet bely. Ons 

geloofsbelydenis sê heel eerste iets oor God. “Luister, Israel die Here ons God, Hy is 

die enigste Here” Daar is geen ander ware God nie – net die Here wat Homself aan 

Israel geopenbaar het en wat hulle sy volk gemaak het! Hulle moet geen ander 

afgod aanbid nie!  

 

Hoekom sê die Here dit vir sy volk? Want hulle leef tussen mense wat ander valse 

gode aanbid! Daar waar die Here hulle in Egipte gaan haal het en waar hulle vir 400 

jaar gebly het, het hulle die godsdiens en afgode van die Egiptenare baie goed leer 

ken! Hulle het bv. gesien hoe die Egiptenare goue bande in die vorm van slange 

gemaak het wat hulle op koppe en op hulle voorarms gedra het. Daarop het hulle die 

name van hulle gode geskryf in die geloof dat die gode wie se name hulle dra, alle 

slegte dinge van hulle af sal weghou! (wys skyfies 1, 2 en 3)  

 

Vandat hulle uit Egipte weggetrek het, het die Here die volk geleer Wie Hy is en dat 

Hy die enigste ware God is. Hy het vir hulle sy wette en gebooie en voorskrifte 

gegee sodat hulle presies kon weet Wie God is en hoe Hy wil hê hulle moet leef! Die 

kern van hierdie wet is die Tien Gebooie wat die Here vir Moses op die berg op 2 

plat klippe geskryf het en wat Moses, noudat die volk op die punt staan om die 

beloofde land in te gaan, weer vir die volk herhaal! Hulle moet glo en weet: Die Here 

ons God is die enigste Here!  
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Want in hierdie beloofde land gaan hulle nog met baie ander nuwe afgode te doen 

kry. Die afgode van die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, 

Hewiete en Jebusiete. En dan beveel die Here hulle om hierdie vreemde volke uit 

die land te dryf  want sê Hy in hf 7: 4 “ want hulle sal jou kinders wegrokkel van die 

Here af en hulle sal ander gode dien. Dan sal die toorn van die Here teen jou 

ontvlam en Hy sal jou gou uitdelg. 5 Maar wat jy met die nasies moet doen, is dit: 

breek hulle altare af, breek hulle klippilare stukkend, kap hulle gewyde pale in 

stukkies en verbrand hulle afgodsbeelde. 6Jy is ’n volk wat vir die Here jou God 

afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy 

eiendomsvolk te wees.” 

 

Liewe jongmense, dit is die eerste rede waarom julle vandag belydenis van geloof 

doen! Om te sê wie is hierdie God in wie julle glo! Want ons leef ook tussen mense 

wat baie afgode dien! Ons leef tussen mense wat hulleself aanbid! Wat niks van God 

wil weet nie en wat glo hulle net vir hulleself lewe. Hulle dink hulle kan self besluit 

wat hulle glo en wat hulle mag doen of nie doen nie – al is dit direk teen wat God in 

sy Woord vir ons leer! Die mens is hulle afgod! Ons leef tussen mense wat geld as 

hulle afgod aanbid! Wat net gefokus is op geld en wat enige iets sal doen om dit te 

kry! Ons leef tussen mense wat sport aanbid en wat daarmee hulle hele lewe vul!  

 

Liewe jongmense, brs en srs, tussen hierdie mense moet ons opstaan en ons geloof 

bely en sê Wie is die God waarin ons glo! Hy is die enigste ware God! Hy is die een 

wat ons “uit Egipteland” gelei het. Egipteland word in die Bybel geteken as die plek 

van sondedood en sondeslawerny! Uit ons sondedood het God ons kom red! Hoe? 

Deur Jesus Christus te gee wat die straf op ons sonde gedra het en so vir ons sonde 

betaal het!  Nou is ons nie meer slawe van die sonde nie, maar kinders van God! Dit 

het God gedoen omdat Hy ons liefhet en ons wou red sodat ons Hom kan dien!  

 

En dit moet ons vir die mense vertel! Daar is geen ander god op aarde wat jy kan 

aanbid nie en daar is geen ander manier waarop jy gered kan word van jou sonde en 

van die dood as deur te glo dat Jesus ons Verlosser is nie! Maak nie saak wat die 

mense sê of waarin hulle glo nie! Dit is die enigste waarheid wat God ons Here aan 

ons gegee het! En ons glo daarin met ons hele verstand, met ons hele hart en met al 

ons kragte!  

 

Liewe jongmense: wat ŉ voorreg dat julle vanmore op grond van wat God in Christus 

vir julle gedoen het en op grond van die geloof wat die Heilige Gees in julle gewerk 

het, dat julle vir God opstaan! Dat julle sê: Die God van die Bybel is ons God en ons 

glo in Hom!  

Julle sal nie weet hoeveel vreugde daar vandag in die hemel is by God is dat 9 

jongmense vir Hom opstaan en vir Hom getuig nie! So bring julle aan die Here eer 

en maak julle sy Naam vanmore groot! Jesus het gesê: 32“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. 33Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook 
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verloën voor my Vader wat in die hemel is.” Daar is vreugde in die hemel vanmore 

oor 9 getuienisse!  

 

En liewe jongmense,  weet julle,  met julle belydenis van geloof is julle in goeie 

geselskap! Ons teksverse staan bekend as die “Shema” en was en is die mees 

kernagtige en sentrale geloofsbelydenis vir die volk van God. In die Joodse tradisie 

moet jong seuns en meisies wat tot geloofsvolwassenheid kom, hierdie verse opsê 

as hulle geloofsbelydenis en is dit deel van die gebede wat elke getroue Jood elke 

oggend en aand bid.  

 

Ons Here Jesus het ook met hierdie woorde belydenis gedoen en hierdie woorde 

gebid! Kom dus vanmore sonder om skaam te wees en sê: Luister wêreld: die Here 

ons God, Hy is die enigste Here.  

 

Ons geloofsbelydenis sê in die tweede plek iets oor ons verhouding met die Here. 

Wat is die kern van ons geloof? Dit is liefde vir God! Ons het die Here lief omdat Hy 

ons eerste liefgehad het en ons gered en sy kinders gemaak het.  

 

Julle het vanmore gehoor dat ons teks ook die teks is wat Jesus gebruik om te 

verduidelik wat is die grootste gebod van God! Jy moet die Here liefhê! Dit is die 

kern van jou verhouding met Hom. Om Hom te ken en Hom lief met jou hele hart, 

met jou hele siel en met al jou krag! Lief omdat Hy jou lewe gered het! Lief omdat Hy 

nou jou Koning is en jy Hom wil dien!   

 

Ongelukkig gebeur dit so maklik dat ons verhouding met die Here in uiterlike dinge 

verval. Dat ons dink dat ons geloof en ons lewe met die Here net daarin bestaan dat 

ons sekere dinge moet doen en dan sal God tevrede wees. As ek getrou my Bybel 

lees en bid en getrou eredienste bywoon en betrokke is by die kerk , dan is God 

tevrede. Nee! Die Here soek jou hart en jou liefde vir Hom!  

 

Ongelukkig het die Jode ook ŉ verkeerde toepassing gemaak van hierdie opdragte 

in verse 6 – 9  wat veroorsaak het dat sommige in uiterlike of formalistiese geloof 

verval het. Hulle het die opdrag  “ 8Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou 

hande, en dit moet ’n merk op jou voorkop wees. 9Skryf dit op jou deurkosyne en op 

jou stadspoorte.” letterlik opgeneem.  

Moses het dit waarskynlik so uitgedruk vanweë dit wat die volk in Egipte gesien het, 

maar sy bedoeling was metafories! Die wet van die Here moet duidelik sigbaar wees 

in jou dade (die vasbind aan die hande) en in jou denke. (die voorkop).  

 

Die Jode het iets uiterliks daarvan gemaak. Die baie toegewyde Jode doen dit 

vandag nog. Wys skyfies 4 – 9. Hulle bedoel dit dalk baie goed – maar jou liefde vir 

die Here word nie sigbaar of word nie gewaarborg omdat jy sekere uiterlike 

handelinge verrig nie. Nee! Dit is geleë in jou liefdesverhouding met die Here. Dat jy 

Hom eerste stel in alles in jou lewe en dat jy doelbewus kies om jou lewe aan Hom 
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toe te wy! Dat jy sy belange bo jou belange kies! Dit begin in jou hartt Daar waar die 

Heilige Gees God se liefde geplant het en waar Hy jou liefde laat groei! Die grootste 

gawe van die Gees is die liefde en bid dat die Heilige Gees hierdie liefde vir God in 

jou sal laat brand!  

 

Liewe jongmense: jou geloof is liefde! Leef dit eerstens in jou hart en jou gedagtes! 

Kies altyd die Here eerste! Dan sal jy sy seën ontvang soos Hy hier in die hoofstuk 

vir Israel belowe! Jesus het dit ook gesê: Kies eers die Koninkryk van God en alles 

sal vir jou gegee word! Dis ŉ kwessie van liefde en toewyding! 

 

Dan sal jou lewe dit ook wys! Want in die derde plek sê jou geloofsbelydenis ook iets 

oor jou lewenswyse! Dit is wat Moses in verse 5 – 9 bedoel! Dat jou hele lewe deur 

jou liefde vir God beheers word en mense sal dit duidelik sien! Hoe jy in jou 

persoonlike lewe leef. In jou huis en in die gemeenskap! Mense sal dit aan jou dade 

sien en aan hoe jy praat, dink en optree! Hulle sal sien: jy is ŉ kind van God! So 

word jou lewe ook ŉ geloofsbelydenis vir die Here!  

 

Net Vrydagaand vertel ŉ ouerpaar vir my van hulle dogter wat in Nederland tussen 

ongelowiges werk en hoe haar optrede daar ŉ duidelik getuienis vir die Here was 

sodat mense dit kan raaksien en daarop reageer! En so ontvang ons Here die eer! 

So word sy Naam verheerlik – en dit is ons doel op aarde! Dit is jou doel op aarde!  

 

Liewe jongmense, daarom roep die Here vir julle en ons vir almal vanmore op:  

bely jou geloof in God, wees van harte lief vir Hom en dien Hom met jou hele lewe. 

 

Amen  


