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Tema: Ware gehoorsaamheid aan God vereis van ons pynlike bekering van 
ons sonde om heerlike gemeenskap met God te kan hê!  
 
God en ons ontmoet mekaar  
Intreelied: Ps 139 - 1: 1, 12 
 
Votum uit Jer 3 : Kom terug, kinders wat afgedwaal het, Ek wil ’n einde maak aan 
julle afdwaling. Kyk, ons kom na U toe, want U is die Here ons God! 23Die lawaai op 
die heuwels, op die berge, lewer niks op nie. Die redding van Israel kom net van die 
Here ons God af. 
  

Seën 
Sing Ps 32 - 1: 1, 4 
Gebed.  
 
God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof  
Skriflesing: Esra 9  
                  Esra 10: 1 - 18 en 44;  
Teksverse: Esra 10: 10 - 12 en 44.  
Woordverkondiging.  
 
Ons antwoord op die Woordbediening  
Sing Ps 51 - 2: 1, 3 
Gebed 
Sing Ps 130 - 3 (Cloete): 1,2,3 (Tweede mel);  
Seën 
Amenlied: Sb 13 - 2.  
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Geliefde brs en srs en liewe kinders 

 

Ons het vanmore gehoor dat die Here vir Esra stuur om sy Woord in die middelpunt 

van die volk se lewe te plaas! Esra se doel was dat die Here se Woord in die hart van 

elke gelowige sal leef! Dat elke gelowige die Here in sy Woord soek en Hom 

gehoorsaam! Die oomblik toe Esra sy opdrag begin uitvoer en die volk onderrig uit die 

Woord van die Here, gebeur dan ook onafwendbare: Die Woord van God bring sonde 

aan die lig!  

 

Ons lees in 1 Joh 1:5–10 “God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie. 6As ons 

beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel 

ons nie volgens die waarheid nie. 7Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het 

ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy 

Seun, ons van elke sonde. 8As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons 

onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9Maar as ons ons sondes bely—Hy is getrou 

en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. 10As 

ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord 

nie in ons nie.” 

 

Geliefdes, die lig van die Woord skyn in elke aspek van ons lewe en bring ook ons 

sonde aan die lig! So kom daar leiers van die volk na Esra toe om dit onder sy aandag 

te bring dat sommige van die volk en veral dan ook van die leiers, teen die bevel van 

die Here in, met ongelowige vroue getrou het!  

Hierdie saak gryp Esra diep in sy hart! Hy het die Here se Woord so goed geken en 

geweet hierdie oortreding was een van die eerstes waarteen die volk die Here 

gewaarsku het nog voor hulle die beloofde land ingeneem het! Hoe Josua die volk 

gewaarsku om nie met die ongelowiges in die land te trou nie, want dié sou hulle verlei 

om van die Here te vergeet! Dit volk het dit egter vergeet en dit was dan ook een van 

die redes waarom die Here hulle in ballingskap laat gaan het!  

 

En sowaar, hulle wat teruggekom het uit ballingskap het daardie les al klaar weer 

vergeet en met die ongelowiges in die omgewing begin trou! En die geestelike leiers 

het die voortou hierin geneem! So begin die wegdwaal van die Here alreeds!  

 

Diep ontsteld sak Esra inmekaar met opregte berou! Hy skeur sy klere, trek sy hare 

en baard uit en sit so in ontsteltenis vir ‘n paar uur! Dan staan hy op en Esra lei die 

volk in ‘n aangrypende gebed tot eerlike sondebesef, diepe berou en daarom ook tot 

pynlike bekering!  

 

Want geliefdes, ware gehoorsaamheid aan God vereis van ons pynlike bekering van 

ons sonde om weer in heerlike gemeenskap met God te kan lewe!  
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As ek gesondig het moet ek dit regstel! Esra roep die hele volk bymekaar en wys hulle 

op hulle sonde! Hulle het die wil van die Here oortree! Die Woord van die Here is baie 

duidelik hieroor! Op verskeie plekke verbied die Here sulke huwelike met ongelowige 

vroue!  

 

Die volk besef wat hulle gedoen het – veral by die herinnering dat hierdie sonde een 

van die oorsake van die ballingskap was! Die skuldiges toon berou voor die Here en 

bely hulle sondes. Hulle wil dadelik regmaak en tref reëlings dat almal wat met sulke 

vroue getroud was, van hulle skei en die vroue en kinders wegstuur!  

 

Wat ‘n pynlike daad! Vir ons klink dit verskriklik! Om van jou vrou te skei en jou kinders 

weg te stuur! Ja, as daardie huwelik teen die wil van God is, dan is dit wat moet gebeur!  

 

Maar brs en srs, net so pynlik swaar en ingrypend is dit elke keer wanneer die Here 

deur sy Woord my sonde blootlê! Wanneer die lig van die Here se Woord op die donker 

plekke van my gedagtes en my dade skyn!  

 

Net so swaar is dit wanneer ek my sondige wil en daad moet neerlê en voor God se 

wil moet buig! Dis pynlik om jou sondige wil te erken en jou daarvan te bekeer! Maar 

ware gehoorsaamheid aan God vereis hierdie pynlik bekering! Sonder hierdie 

bekering en sonder dat ek ophou met die sonde – kan my verhouding met God nie 

herstel nie! Daar is nie ‘n kortpad nie! Daar is nie ‘n “kwikfix” nie!  

 

Ons lees in die Heidelbergse Kategismus, Sondag 33, die volgende oor bekering:   

Vraag 88: Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens ? 

Antwoord: Uit twee dele: die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die 

nuwe mens. 

 

Vraag 89: Wat is die afsterwing van die ou mens ? 

Antwoord: Dit is ’n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn 

het en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. 

 

Wanneer God in die sentrum van my lewe staan en ek Hom van harte wil dien en 

gehoorsaam, dan kan dit nie anders as dat ek regtig berou het dat ek sy wil oortree 

het nie! Pynlike bekering begin by die besef van die sonde en dat ek innig jammer is 

daaroor?  

 

Geliefdes, beleef ek en jy nog sulke diep berou voor die Here soos Esra hier namens 

die volk openbaar? Dat ons verslae kan sit oor ons sonde en die besef dat ons die 

Here se wil oortree het! Dat ons by wyse van spreke ons hare uit ons kop kan trek oor 

wat ons aangevang het? Het sonde en oortreding nie al vir ons maar ‘so klein 

“mistakie” geword en as ek askuus gesê het, dan is dit daarmee klaar nie?  
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Is God nog vir ons so groot en heilig dat ons sonde Hom onteer? As jy klein oor God 

dink, sal jy ook min voel vir jou sonde! Dis darem nou nie so erg nie!  

 

Nee, geliefdes, berou beteken: Here, ek is opreg en diep jammer dat ek U te na gekom 

het! Ek besef dat ek met hierdie sondige gedagte of daad U toorn en woede oor my 

losgemaak het en ek weet ek moet regmaak! Ek bely met diepe berou my sonde! En 

ek weet: ek moet hiermee ophou!  

 

En ek tree daadwerklik op om met hierdie sonde van my te breek! Net soos die volk 

nie wegdeins van die pyn van die proses nie – net so doen ek wat God van my verwag! 

Hoe pynlik ook al! Die Here Jesus het immers in Matteus 5 gesê: 29“As jou regteroog 

jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat 

net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. 
30Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg; want 

dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam 

in die hel beland.”  

Dit is wat die ryk jongman nie kon doen nie! Hy kon God nie in die middelpunt van sy 

lewe stel nie – sy geld het daardie ereplek gekry! En hy gaan verlore! Die dissipels 

was hieroor diep ontsteld en vra die Here Jesus: Wie kan dan gered word? En dan 

antwoord ons Here: “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik.” 27Toe 

sê Petrus vir Hom: “Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal ons daarvoor kry?” 
28Jesus antwoord hulle: “Dit verseker Ek julle: Wanneer alles nuut gemaak word, as 

die Seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat My gevolg het, op 

twaalf trone sit en oor die twaalf stamme van Israel regeer. 29En elkeen wat ter wille 

van my Naam afgesien het van huise of broers of susters of vader of moeder of kinders 

of grond, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry.”   

Deur die krag van God kan ek die ou mens in my doodmaak en my bekeer! Wat vir 

my onmoontlik lyk, doen God deur sy Gees 

 

Want daar is ook die tweede deel van bekering! Dit is die opstanding van die nuwe 

mens!  

Vraag 90: Wat is die opstanding van die nuwe mens ? 

Antwoord: Dit is ’n hartlike vreugde in God deur Christus en ’n lus en ’n liefde om 

volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. 

 

Op grond van die versoening van Christus vir ons bewerk het, staan ons ook op in ‘n 

nuwe lewe! Die skuldiges in die volk moes elkeen ‘n ram gaan offer as versoening vir 

hulle sonde! God vergewe ons in Christus – Hy neem die straf van my sonde weg en 

herstel my verhouding met God!  

 

En nou vul die Heilige Gees my met ‘n diepe lus en en met God se liefde sodat ek elke 

dag volgens die wil van God kan lewe en kan doen wat reg is! So staan die nuwe, 

herstelde mens voor God! Die Heilige Gees oortuig my dat die leuens waarmee Satan 

my oorweldig het, lei na die dood – maar terugkeer na God lei na die ware lewe!  
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Geliefdes, die boek Esra eindig dan met hierdie prentjie: Die sonde is weggeneem en 

die volk is versoen! God staan in die middel van hulle harte en hulle lewe – en hulle 

wil Hom dien!  

 

Geliefdes, dit is waar die Here my en jou ook wil bring! Dat ons verhouding met Hom 

herstel is, Dat ons met God versoen is en dat ons in ware gehoorsaamheid voor Hom 

kan lewe. Dat ons nou in heerlike troosvolle gemeenskap met God kan lewe en Hom 

kan verheerlik!   

 

Maar dit gebeur by wyse van die pynlike besef van ons sonde, dat ons dit met ware 

berou voor God bely en regmaak wat verkeerd is – al is dit ook hoe moeilik! In Christus 

is daar vir ons genade en dit is hierdie genade wat ons aan vasgryp! Christus dit vir 

ons moontlik gemaak!  

   

Mag die Here, God die Heilige Gees,  ons dan ook deur die pyn van bekering lei tot 

die vreugde van gemeenskap met God.  

 

Amen 

 

  

 


