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Dit is met groot blydskap dat ons vanmore aan 7 jongmense die geleentheid gee om 

belydenis van hulle geloof te doen.  

Hulle is: Velize de Bruyn; Veronique Geyer; Izelle Naude; Rianco Rheeder; Nicole Smits; 

Gerhard Turkstra; Chrizelle Velloen. 

 

Tema: Ons glo in Christus en Christus alleen! 

 

Lofsang ter voorbereiding van die erediens 

Lied 188: 1,3  

Lied 200: 1,3  

 

God en ons ontmoet mekaar 

Intreelied: Ps. 1-1: 4  

Votum 

Seën 

Loflied Ps. 18 - 2: 1,8 

Geloofsbelydenis: 12 Artikels almal hardop saam. 

  

Ons verootmoedig ons voor God 

Wet: fokus op Derde Gebed; HK Sondag 36 

Sing as antwoord op die wet: Ps. 119 - 2: 5,8 

Gebed. 

  

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof 

Skriflesing: Hd. 9: 1 - 7,  

                  Hd. 19: 8-9 en 21 - 23  

                  Hd. 24: 5 - 6 en 10 - 18. En 22  

                  Johannes 14: 1 – 6  

                   Teks – Hd. 24: 14 en Joh. 14: 6 

Sing Lied 577: 1,2,3 (kinders na kleuterbediening) 

Woordverkondiging. 

  

Ons antwoord op die Woordbediening 

Belydenis van geloof: Formulier – gelukwensing en teken 

Sangitem 

Chris de Bruyn praat namens die ouers 

Riaan Rheeder doen voorbidding 

Gemeente sing: Ps. 20 - 1: 2,4,5 (Mel Sb 18 -1) 

Liefdegawe 

Sing Ps. 25 - 2: 2,3 

Seën 

Amenlied: Sb 13-2. 
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Geliefde gemeente en in besonder vanmore julle 7 jongmense! 

 

Ons is “mense van die Weg”! So word die Christene in die boek Handelinge genoem! En ons 

kan onsself vandag ook so noem! Sommer in gewone Afrikaans: “mense van die Pad”! Die 

woordjie “weg” is mos ŉ ander woord vir “pad”! Ons sê mos wanneer ons op die N1 ry ons ry 

nou op die “snelweg”! Dis ŉ besondere pad!  

Liewe jongmense, brs en srs, ek hoop ons almal gaan na vanmore se boodskap verstaan: 

Ons as gelowiges wat in Christus glo – is regtig op die snelweg na God!  

 

Want weet julle, met hierdie woordjie “Weg” of “Pad” word die hele Bybelse boodskap  

saamgevat! Wanneer mense in die tyd van Handelinge gepraat het van die “mense van die 

Weg” dan het almal presies geweet van wie hulle praat! Hulle het geweet wie hierdie mense 

is, waarin glo hulle en hoe hulle leef! Want die Christene het duidelik laat blyk hoekom hulle 

so genoem word!  Wat hulle geglo en bely het, het hulle duidelik sigbaar vir almal geleef, 

sodat almal geweet het wie en wat hulle is! 

 

En wat was dit? Wat was hierdie leer van Christus waaraan hierdie mense so vasgehou het! 

Wat glo die mense van die Weg?  

 

Geliefdes, kom ons begin by die begin van hierdie pad! God het die mens geskape om in 

volle en heerlike gemeenskap met God te leef en al die wonderlike gawes en voorregte 

daarvan te geniet! So was Adam en Eva by God en het hulle in teenwoordigheid van die Here 

gelewe! Maar deur aan God ongehoorsaam te wees het Adam en Eva in sonde geval en kon 

hulle nie meer as sondaarmense in teenwoordigheid van die Here leef nie! Want God is heilig 

en daar kan geen sonde by God wees nie!  

 

Geen sondaarmens kan in teenwoordigheid van God leef nie en daarom moes God die pad 

na Hom toemaak! Ons lees in Gen. 3: 24 dat God vir Adam en Eva uit die tuin van Eden waar 

hulle saam met God gewoon het, weggestuur het en dat God die toegang na Hom met ŉ 

vlammende swaard en spesiale engele laat bewaar het. Nou kan geen mens toegang tot God 

kry nie! Die pad is gesluit! Wys skyfie 1 – Geen toegang! 

 

Wat beteken : geen toegang? Dit beteken alle mense is verlore! Alle mens is nou onderworpe 

aan sonde en ellende en swaarkry en sonder God gaan alle mense verlore! Die grootste 

ellende in hierdie lewe is om sonder God te wees! Is om nie toegang tot God te hê, 

gemeenskap met God te hê en met God te leef nie! Nie net hier op aarde nie – maar die 

Bybel leer ook: die ergste kom nog in die ewige lewe waar mens sonder toegang tot God vir 

ewig en altyd in die allergrootste ellende gaan wees!  

 

En alle mense besef dit! Almal sien en belewe elke dag die gevolge van die sonde en soek 

na uitkoms! Almal soek na iets of iemand wat hulle in hierdie lewe kan help en wat sin en 

betekenis kan gee aan ons aardse bestaan en aan ons bestaan na die dood! En almal soek 

die pad na God ! Almal wil verby daardie “Geen toegang” bordjie kom en wil ingaan!   
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Want die waarheid is : alle mense het ŉ behoefte aan gemeenskap met God! Ons is so 

geskape en ons soek daardie gemeenskap met God! Ons wil graag by God wees en met 

God saamleef! So het mense op hulle eie die pad na God begin soek! Hulle het probeer om 

self by God uit te kom!  

 

Die mens het begin glo dat hulle self die pad na God kan vind en self weer by God kan uitkom! 

En so het die mens op sy eie deur die eeue heen die pad na God gesoek – maar dit nooit 

kon vind! Mens het ook naderhand begin glo: daar is baie paaie na God!  

Wys skyfie 2!  

En dit is wat mense vandag nog glo!   

 

Kyk maar na alle ander gelowe en maniere waarop mense probeer sin maak van die 

stukkende wêreld! Ja, selfs Paulus het dit ook eens op ŉ tyd in sy lewe geglo! Want Paulus 

was deel van die Joodse geloof wat die boodskap van God deur die Ou Testament verkeerd 

verstaan het en geglo het dat hulleself deur “goeie werke” die pad na God kan vind! Hulle het 

met geweldige toewyding en passie al die voorskrifte van die Ou Testament probeer nakom. 

Hulle het geglo dat die volledige gehoorsaamheid aan die wet – die pad na God was! En 

Paulus sê op ander plekke dat hy dit regtig goed probeer doen het en alles gegee het om so 

die pad na God te vind. Jesus het self gesê dat hulle met hierdie poging geweldige swaar 

laste op mense laai wat hulle nie kan dra nie! Want dit is onmoontlik om self die pad na God 

te vind!  

 

Alle ander gelowe wat ons vandag nog vind probeer self om die pad na God te vind! In elke 

valse geloof of dwaalleer is dit uiteindelik die mens wat self moet probeer! Kyk maar: die 

Moslems met al hulle vaste reëls wat streng nagekom moet word! Al die soorte Oosterse 

gelowe soos die Hinduisme en baie ander wat sê: doen sus en doen so: doen net hierdie 

rituele en doen dit presies reg en jy vind die weg na vrede! Ook sg. christelike kerke wat glo: 

gee net genoeg geld en God sal jou red en vir jou voorspoed gee!  

 

Maar liewe jongmense : oppas: ek en jy dink dalk ook so! Daar is baie gelowiges wat dink 

dat ons ook net sekere dinge reg moet doen, dan sal God ons red! Ek moet net gereeld my 

Bybel lees, en bid en ek moet ŉ goeie lewe lei, goed doen aan ander mense, en dan sal die 

Here red en sal ek hemel toe kan gaan!  

 

Die pad na God is in wat ek doen! Nee, geliefdes! Ons kan nie! Dis ŉ hopelose saak!  Daar 

is geen manier  waarop ek en jy die Geen toegangbordjie kan wegvat om by God uit te kom 

nie! God het die pad toegemaak en net God kan die pad oopmaak!  

 

En God het dit gedoen! Dis die boodskap van die Bybel! Dis die boodskap van God se genade 

en God se redding! God maak die pad na Hom weer oop! Deur die “Pad” die “Weg” en hierdie 

“Weg” is Christus! God stuur Christus in hierdie wêreld in om vir ons die pad na Hom weer 

oop te maak! Johannes die Doper se pa sê dit in Lukas 1: 79: (Wys skyfie 4)  
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Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, 79om lig te bring aan dié 

wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad 

van vrede.”  

 

Hoe het Christus dit kom doen! Hy het al God se wette en reëls in ons plek volkome nagekom! 

Hy het die hele Ou Testament vervul en alles gedoen wat ons moes doen om weer by God 

te kon wees! Christus was volkome gehoorsaam aan God sodat ek en jy weer by God kan 

uitkom! Sy gehoorsaamheid het vir ons die “Geen toegang” bordjie weggevat! 

 

Meer nog: Christus het vir sonde kom betaal! Die straf op die mens se sonde is die dood! Dit 

het Christus kom betaal! Hy het aan die kruis gesterf en so het hy die straf vir ons sonde 

betaal! Nou is daar vir ons toegang! Rom 5:1–2  (Skyfie 5)  

 

“5 God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons 

en God deur ons Here Jesus Christus. 2Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang 

verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om 

deel te hê aan die heerlikheid van God.” Ons is versoek met God en ons het vrede met God!  

 

Nog meer: Christus het ook opgestaan uit die dood en aan ons ŉ nuwe lewe gegee! ŉ Heilige 

lewe! In Hom is ons in beginsel nou sonder sonde en sien God ons as volmaak! Nou mag 

ons weer in teenwoordigheid van God kom!  

 

En om ons volkome gereed te maak vir God het God aan ons die Heilige Gees gegee : Hy 

gee aan ons geloof en Hy maak ons gereed vir God – deurdat ons elke dag meer en meer 

soos Christus word en eendag weer in persoonlike gemeenskap met God kan staan! 

 

Christus is die Weg! Hy is die Pad. Die mense van die Weg is na Christus vernoem: 

want Hyself het gesê: Ek is die weg, die waarheid en die lewe! Wie in Hom glo kry weer 

toegang tot God! 

 

Liewe jongmense, brs en srs, dis wat ons moet doen! Ons moet glo en leef in ŉ 

persoonlike verhouding met Jesus! Dis Jesus wat jou op die pad bring! Toe Paulus oppad 

was na Damaskus om die mense van die Weg te gaan vervolg, het Jesus Hom voorgestaan 

en daar het Jesus vir Paulus tot geloof in Hom gebring! Daar het Paulus tot geloof in Christus 

gekom! Daar het hy van die verkeerde pad op die regte pad gekom! Want daar is net een 

pad en dit is Jesus Christus ons Here (Wys skyfie 6)  

 

Christus het dit self gesê: daar is net een Pad en dit is Hy! En jy moet in Hom glo! Paulus het 

daar op die pad na Damaskus die snelweg ontdek! Jesus Christus en Hom met sy hele lewe 

gevolg! Hy wat Christus en sy gelowiges vervolg het, word nou ŉ volgeling van Christus – Hy 

loop nou op die reg pad! Dis die smal pad – die moeilike pad – die enigste Pad!  
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En liewe jongmens: dit is wat God met jou gedoen het! Hy het julle en ons almal die 

geloof in Christus geskenk! Dit is wat julle vanmore kom bely! Julle kom sê: ons het in 

Christus die Pad na God toe gekry! Alleen deur God se genade en sonder enige werk aan 

ons kant! Net deur Geloof in Christus as die Weg! Hy is die Pad! Dit is wat Paulus voor 

goewerneur Felix bely en dit is wat julle vanmore kom bely! 

Ons glo in Christus en Christus alleen! Hy is die snelweg na God ! Hy is die Pad en Hy alleen! 

Alleen deur ons geloof in Hom en ons verhouding met Hom kom ons tot die Vader en kry ons 

deel aan die ware en ewige lewe! 

 

Ons dank en ons loof God dat Hy julle in Christus die Pad gewys het! Dat julle vanmore 

ook wil kom sê: ons is mense van die Weg! Ons Glo in Jesus Christus as ons Verlosser en 

in en deur Hom het ons die pad na God gevind!  

Kom bely dan julle geloof met groot vrymoedigheid en groot vreugde! Want God het 

dit vir julle geskenk en julle glo in Christus!  

 

Ons as gemeente wil julle vanmore aanmoedig! Bly op die Pad! Moenie van hierdie Pad 

af wegdwaal nie! Die Duiwel en sy bose magte gaan met alle mag probeer om julle op 

afdraaipaadjies weg te lok van Christus af! (wys skyfie 7) 

 Moenie vir hom luister nie! Bly by Christus!  

 

En ja, hierdie pad van geloof is ook vol slaggate soos ons paaie vol potholes is!  

Wys skyfie 8:  

Wat bedoel ek: daar is steeds slegte en swaar dinge op die pad van die gelowige! Paulus en 

die mense van die Weg het dit alreeds in hulle lewe ervaar! Dit is ook ŉ pad van swaarkry en 

stryd! Daar gebeur slegte dinge met mense op die Pad van Christus! Dat jy in Christus glo 

en gemeenskap met God kan hê, beteken nie ŉ volmaakte lewe nie! Dit kom eers eendag as 

Jesus terugkom!  

 

Tot dan, volhard op die Pad – en weet: God sal julle dra tot die einde toe! God die Heilige 

Gees woon in julle en Hy sal julle alles gee wat julle nodig het op hierdie reis tot die einde 

toe! Dis wat Jesus belowe het toe Hy weggegaan het terug na die Vader toe! God die Heilige 

Gees sal by bly en Hy sal ons lei op die pad – deur alles heen – tot Jesus weer terugkom!  

 

Liewe jongmense: Gaan wys dus vir die mense van die wêreld dat julle mense van die Weg 

is! Gaan leef as volgelinge van Jesus: dissipels, apostels, burgers van die koninkryk, kinders 

van God en mense van die Weg! Wees gereed om vir Hom te ly – om deur die potholes van 

die lewe te gaan ry! Maar weet verseker: Die Here sal julle nie langs die pad laat staan nie! 

Beleef die wonderlike genade dat God julle vashou, beskerm, troos, lei en help – dwarsdeur 

julle lewe!  

 

Ons as ouer mense, julle ouers en die oudstes in die gemeente kan dit vanmore bely: Die 

Here sal by julle bly – die hele pad tot die einde toe! 

 

Amen 


