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Tema:  God het ons alles gegee wat aan Hom behoort. Wat maak ek en jy met ons 
erfgoed?  
 
Kom ons sing vooraf  
Ps 118-1: 1 en 12 
 
God en ons ontmoet mekaar 
Votum 
Gebed om seën 
Loflied: Ps 84 - 2: 1,3,5 
Geloofsbelydenis: Die 12 Artikels voorgehou deur Hanré Delport.  
  
Ons verootmoedig ons voor God 
Wet uit Eksodus 20 voorgehou deur Lara Naude 
Sing as antwoord op die wet: Sb 9-2: 8,9 
Gebed 
  
God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Lukas 15: 11 – 32; Fokusverse: 31en 32. 
Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed 
Liefdegawe 
Sing Lied 428: 1,3,4 
Gebed om seën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geliefde brs. en srs. en kinders 
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Aan die hand van ons kwartaaltema: “Hoe sterk is jou sein” het ons die afgelope tyd 
gefokus op die kwaliteit van ons verhouding met die Here. Wanneer ŉ mens uit die Skrif 
nadink oor die kwaliteit van jou verhouding met God dan lei die Heilige Gees ŉ mens ook 
na die noodsaaklike aspek van “geloofsgroei”! En om te weet of ek vorder op die pad van 
geloofsgroei moet ek weet waar ek is. Hoe ver trek ek op die pad van geloofsgroei wat ŉ 
noodwendige uitvloeisel van my verhouding met die Here is.  
 
In hierdie bekende teksgedeelte vertel Jesus ŉ gelykenis van ŉ pa met twee seuns en 
elkeen van hierdie seuns was op ŉ ander plek in hulle verhouding met die Vader. En met 
hierdie gelykenis stel Jesus ons voor die vraag: Waar is jy op die pad? Is jy soos die 
weggeloopte seun êrens op reis besig om die erfgoed te verspil? Of is jy by die huis besig 
om hard te werk? En die vraag is: wie van hierdie twee was eintlik die verste van die pa in 
hulle verhouding? Die een op reis of die een by die huis? Of altwee? 
 
Waar is jy op jou geloofspad? 
 
Ons tekswoorde is: ” Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune”.  
 
Brs. en srs., hiermee word ontsaglik baie gesê. Hiermee sê die Here vir ons dat Hy ons 
Vader is en dat Hy ons alles uit genade skenk. Wat Syne is, is ons s,n. Is die nie ŉ 
ongelooflike heerlike uitspraak nie! God het vir alles gegee wat aan Hom behoort!  
 
Want sien: alles begin by die Vader! Dit is Hy wat die twee seuns in ŉ verhouding met 
Hom bring en vir hulle alles gee wat aan Hom behoort! So doen God ook aan al die 
gelowiges! Hierdie gelykenis teken vir ons ŉ liefdevolle, genadige en vrygewige God wat 
vir ons alles gee!  
 
Wat is dit wat ons ’n is? Wat het God ons gegee! 
 
Wel, alles wat ons is en het!  
Ons lewe en ons geloof.  
Hy skenk ons die ware geloof! Die nuwe lewe by God wat ons nou reeds geniet. Die hemel 
en al sy wonderlike skatte! Die ewige lewe en sy heerlike ewige toekoms by God. God 
skenk ons vergiffenis van ons sonde! Met oop arms ontvang Hy berouvolle sondaars en 
maak van hulle deur die Heilige Gees nuwe mense! Hy maak ons geestelike lewe ŉ 
feesviering van liefde, vergifnis en genade! Van krag en hulp en toerusting dat ons hierdie 
nuwe lewe tot sy eer kan lewe! 
 
God ons Vader sorg ook elke dag vir ons fisiese lewe! Hy gee versorging, kos en klere, 
werk en geld, gesondheid en lewenskrag! Dit alles is ons s’n. Die Vader het dit vir ons 
gegee.  
 
Hoe het dit ons’n geword? Deur die werk van sy Seun Jesus Christus. Deur Christus se 
versoeningsdaad aan die kruis het dit alles ons eiendom geword. Ons erfgoed wat ons 
nou alreeds van die Vader ontvang het omdat Christus dit vir ons verwerf het. Dit is die 
Skrifwaarheid wat vasstaan. Ons het en ons kan niks verdien nie, ons het alles verniet 
ontvang van ons Vader. God het vir ons in Christus die erfenis van die nuwe lewe gegee.  
 
Die vraag is nou: Wat maak die erfgename met hierdie erfgoed? Sommige mors dit uit. 
Hulle leef soos die jongste seun wat aanspraak maak op sy erfgoed en dit dan saam met 
die wêreld gaan uitmors.  
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Die jongste seun, brs. en srs., dui op ŉ gelowige wat sonder enige verantwoordelikheid 
lewe. ŉ Gelowige wat besef dat hy alles ontvang het, maar dit sonder enige 
verantwoordelikheid hanteer. Dan mors Hy met sy erfgoed.  
 
Sonder verantwoordelikheid beland ŉ mens gou in die varkhok van die wêreld. Dit sien 
ons elke dag in ons eie lewe. Wanneer ek as kind van God wil leef sonder die 
verantwoordelikheid wat geloof meebring, dan loop ŉ mens jou gou vas. Die pad van 
sonde eindig maar altyd in ellende. Die vryheid wat jou geloofserfenis jou gee en die feit 
dat jy dit verniet ontvang het, beteken nie dat jy onverantwoordelik met hierdie erfenis kan 
omgaan nie. Dit het die jongste seun op ŉ harde manier geleer.  
 
Geliefdes, die jong seun in ons lewe ervaar dit ook elke dag. So dikwels gebeur dit dat ons 
sonder enige verantwoordelikheid met ons geloof omgaan. Dat ek in die wêreld keuses 
maak wat nie my erfgoed waardig is nie. Dat ek dinge doen wat nie getuig dat ek die 
waarde van my erfstuk besef of waardeer nie. Vir die jongste in die gelykenis was 
losbandigheid sy struikeling.  
 
Brs en srs, ons ken die versoekinge van losbandigheid in ons lewe vandag. Die wêreld 
leef wetteloos en elkeen maak soos hy of sy wil. En hierdie gees van wetteloosheid 
oorspoel ons ook maklik. Dat ons gerieflikheidshalwe vergeet dat God se Wet nog steeds 
vir ons geld en ons ons daaraan moet hou uit dank vir die genade-erfenis wat ons ontvang 
het.  
Dit is ons verantwoordelikheid. Die onverantwoordelike leefwyse van die wêreld mag nooit 
vir die gelowige aanvaarbaar word nie. Want die Here wys ons vanoggend hoe daardie 
leefwyse heen lei na ellende en die varkhokke van die wêreld. 
 
Brs en srs, hierdie onverantwoordelike leefwyse sien ‘’n mens ook wanneer gelowiges 
ongebonde wil leef van die roeping wat saam met die erfgoed kom! Die roeping om God 
se koninkryk te bou! Die roeping om te groei en diensbaar te wees! Hulle wil nie hulle 
verantwoordelikheid tot sout wees en lig wees uitleef nie! Hulle wil nie hulle 
verantwoordelikheid teenoor hulle Vader, br. en srs in die gemeente uit leef nie. Hulle wil 
net ontvang en wil geen verantwoordelikhede dra nie. Is nooit bereid om te dien nie – wil 
net vir hulleself leef!  
 
Wanneer die jongste seun dan tot die besef van sy onverantwoordelikheid kom en besef 
dat hy niks verdien en niks kan verdien nie, dan wil hy ŉ slaaf, eintlik ŉ dagloner vir sy pa 
word. Eers as ŉ mens besef dat jy niks is en niks kan verdien nie, dan besef jy hoe groot 
jou verantwoordelikheid is: en wat is dit? Om met verantwoordelikheid uit God se genade 
te leef! 
 
En daarom maak die Vader maak hom nie ŉ slaaf nie, Hy neem Hom terug as sy seun. 
Brs. en srs, as ons terugkeer na God dan vergewe Hy ons ons onverantwoordelikheid  en 
leer ons om soos verantwoordelike kinders op te tree en nie soos roekelose jongmanne 
ons erfgoed te mors nie. 
 
 
 
Die liefdevolle Vader van die gelykenis het nog ŉ ander seun. Die oudste. Hy wat met 
groot verantwoordelikheid by sy Vader gebly het en hard gewerk het. Daar staan nie 
verniet dat hy “van veld teruggekom” het nie – die gelykenis teken hom as ŉ 
hardwerkende man! Hyself sê dat Hy soos ŉ slaaf vir sy pa gewerk het.  
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Waar was die oudste seun op die pad! Hy was by die huis, maar die vraag is: was hy 
regtig by die huis? Was sy verhouding met sy vader reg?  
 
Die oudste het gedink hy moet sy erfgoed verdien. Hy het getrou sy dagtaak verrig, maar 
weet jy, br. en sr, eintlik was hy net so ver weg van sy pa as die jongste seun. Want sy 
hart was nie in sy werk nie. Hy het sy verantwoordelikheid gesien as ŉ plig waarmee hy sy 
erfenis gaan verdien.  
 
Baie gelowiges hanteer ook hulle verantwoordelikheid so. Hulle is baie gehoorsaam aan 
God en probeer alles doen wat van hulle verwag word met die gedagte dat hulle getroue 
erediensbywoning,  gereelde dankoffers en vroom lewe deur die Vader gesien en hulle 
beloon sal word. Iewers, voel hulle, moet dit punte tel.  
 
Ons maak baie keer ons kinders ook so groot. Dat hulle ons liefde moet koop met hulle 
gehoorsaamheid in plaas daarvan dat ons hulle liefhet sodat hulle nie anders kan as om 
ons gehoorsaam te wees nie. Net soos God in hierdie gelykenis met sy twee seuns doen 
 
Geliefdes, op een dag moet die Vader uit die huis gaan om altwee seuns terug te bring. Sy 
liefde vir hulle maak dit vir Hom moontlik.  
Die een wat Hom seergemaak het deur onverantwoordelik op te tree en met sy erfenis te 
mors, dié ontvang die Vader met vreugde terug omdat hy geleer het wat 
verantwoordelikheid beteken. Die oudste seun is hieroor kwaad en die pa gaan uit om 
mooi met Hom te praat omdat hy sy verantwoordelikheid verkeerd verstaan het. 
 
So sê die Vader dan vir hom: “Kind, alles wat ek het, is joune.” Brs. en srs. ons is kinders 
van God, nie slawe nie. Ons kan nie met ons getroue werke ons saligheid verdien nie. Ons 
is kinders: God het ons erfenis vir ons gegee.  
 
En daarom was die oudste seun ook verkeerd. Dit blyk duidelik uit sy woorde. Hy het 
geswoeg en gesweet en hy blameer sy pa vir die feit dat dit ŉ vreugdelose taak was. Nooit 
het sy pa vir Hom ŉ bokkie gegee om saam met sy vriende te geniet nie. 
Maar alles is syne: hy kon geneem het en geniet het, maar hy het gedink hy moet dit nog 
verdien. Daarom was sy verantwoordelikheid iets wat hy sonder vreugde gedoen het. 
 
Brs. en srs. die oudste seun was reg om by die vader te bly en sy verantwoordelikheid na 
te kom. Daar is geen sprake van ware geloof sonder gehoorsaamheid aan God se Woord 
en sonder volharding op die regte weë nie. Maar hierdie geloofsverantwoordelikheid word 
onvermydelikheid vermoënde, vreugdelose werk as ons dit doen om iets te verdien.  
 
Brs. en srs. ŉ mens sien iets van die oudste seun se optrede in ons eie lewe. Dat ons 
diens aan die Here nie met vreugde en liefde gepaard gaan nie, maar as sware plig gesien 
word. Dat die wonderlike betekenis van die ewige erfenis by ons verbygaan en ons nie die 
heerlike voorregte daarvan met vreugde en dankbaarheid geniet nie.  
Daarom staan die troue en liefdevolle Vader ook vanmore voor ons en vra: my kind, waar 
is jy op die pad? Waar staan jy in jou verhouding met my? Hoe leef jy jou erfgoed uit?  
 
Brs. en srs. ons het geloofsverantwoordelikhede om te dra. Ons moet gehoorsaam wees 
aan God se Woord. Elke keuse wat ons maak, elke daad, elke woord, moet daaraan 
getoets word. Dit alles moet getuig dat ons weet wat die waarde van ons erfenis en dat 
ons daaroor dankbaar is. 
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Dit moet vir ons louter vreugde wees om aan God gehoorsaam te wees en te geniet wat 
ons van Hom ontvang en wat Hy van ons vra. En dit kan alleen vreugde wees as daar 
liefde in ons harte is.  
 
Liefde vir God en vir mekaar. Liefde vir God omdat Hy ons so lief het en alles vir ons 
gegee het. Liefde vir mekaar omdat ons saam kan deel in die erfenis wat ons ontvang het.  
 
Die oudste broer se veroordeling van sy jongste broer spreek van liefdeloosheid. Mag dit 
nooit so tussen ons wees nie. Nie een van ons verdien iets nie, ons is almal kinders van 
God, en as broers en susters wat almal uit genade lewe, moet ons mekaar liefhê. 
 
Brs. en srs. God het ons alles gegee wat aan Hom behoort.  
Wat maak ek en jy met ons erfgoed? Kom ons wy ons in die volgende week toe aan die 
Here om hierdie vraag te kan beantwoord!  
Waar is jy op die geloofspad? God jou Vader, aan wie al die skatte in die hemel en op die 
aarde behoort, Hy vol liefde, genade en vergifnis wat dit vir jou gegee het, Hy vra jou! 
 
 
Amen. 
 
 
 


