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Ps 45-1: 1, 2, 12, 13, 14 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 15 – 2: 1,2 
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Seën 
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Gebed 
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Liefdegawes 
Gebed vir BNB 
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Sb. 13-3 (Amen). 
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 Geliefde brs en srs en kinders 
 
Wanneer vriende, familie of iemand anders ’n mens nooi om by hulle te gaan 
eet dan trek ’n mens op ’n sekere manier aan. Jy kom na die ete met die 
gepaste klere aan. As dit ’n formele uitnodiging is dan sê die gasheer ook 
gewoonlik alreeds met die uitnodiging watter klere gepas sal wees vir die 
geleentheid. As dit ’n formele ete is dat trek ’n mens formele klere soos ’n pak klere 
en ’n aandrok aan. As dit ’n informele geleentheid is dan staan gewoonlik op die 
uitnodiging: netjies informeel. As dit ’n piekniek langs die rivier of op die stand is 
dan weet ’n mens ook hoe om gepas aan te trek. Jy trek gepas aan vir elke 
geleentheid.  
 
Die vraag wat uit ons teksvers gevra word is: Wat trek ek aan na die 
familiefeesmaal van God? Watter klere is gepas om aan te hê by nagmaal? Ons 
teks bedoel egter nie letterlike klere nie, maar geestelike klere waarmee ek geklee 
moet wees om aan die Nagmaalete te kan deelneem.  

Die antwoord op die vraag wat ons teks gee, is: Trek vir Nagmaal -  en elke 
dag van jou lewe - vergifnis aan en maak dit vas met die gordel van liefde. Dit 
is die boodskap: vergifnis is die klere wat God wil hê elkeen van ons aan 
moet hê vir sy familiefees en Hy wil hê dat ek hierdie vergifnisklere sal 
vasmaak met ’n gordel van liefde vir Hom en my medegelowiges.  

 
Kom ons kyk na 3 sake uit ons teksverse:  

1. God het ons sy familie gemaak en Hy nooi ons na die feesmaal.  
2. Watter klere moet ons uittrek?  
3. Watter klere moet ons aantrek?  
 

(God het ons sy familie gemaak en Hy nooi ons na die feesmaal. ) 
 

Brs en srs, die Here bepaal die kleredragkode vir sy feesmaal wat Hy vir ons 
as sy familie voorberei. Vers 12 sê immers baie duidelik dat God ons sy familie 
gemaak het – dat Hy ons as brs en srs bymekaar gebring het. Daar word 3 woorde 
gebruik om dit vir ons te verduidelik naamlik. God noem ons 1. uitverkorenes, 2. 
heiliges en 3. geliefdes. Ons weet tog wat hierdie terme beteken, nie waar nie?  
 
1. Uitverkorenes: God het ons, ten spyte van ons sonde, sonder dat ons dit 
verdien, uitgekies om sy kinders te wees. Ek verdien nie om deel van God se 
familie te wees nie, maar Hy het uit sy liefde my uitgekies en aan my die geloof 
gegee om deel te kan wees.  
As die Here dus vir my sy uitverkore noem dan weet ek dat ek baie dankbaar 
moet wees dat ek deel kan wees en dat God my nooit sal los nie. Ek sal vir ewig sy 
kind bly as ek volhard in die geloof. Ek het hierdie vaste sekerheid dat ek die ewige 
lewe ontvang het en ek volhard in my geloof.  
 
2 .Heiliges. Dit voel vreemd om ’n heilige genoem te word. Ek is dan so vol sonde 
en my lewe is so onvolmaak. Maar juis daarom het God ons in Christus geheilig. 
Ons is nie uit onsself heilig nie, nee, God het ons sonde aan Christus gestraf en 
omdat Christus vir ons betaal het, verklaar God ons nou heilig.  
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As die Here my dus vandag sy heilige noem – dan weet ek dat ek ’n geweldige 
verantwoordelikheid dra: ek moet hierdie naam waardig leef! Ek moet stry teen die 
sonde en dit in Christus se krag oorwin.  
 
3. Geliefde. Wat ’n wonderlike voorreg om so deur God genoem te word. Dat Hy sy 
liefde vir my so openlik verklaar en dit elke dag so in oormaat aan my bewys. Dat 
Hy sy liefde ook in my hart uitgestort het en dat ek ook nou in hierdie liefde kan 
lewe. Teenoor Hom en teenoor my naaste!  
As God my Vader my dan vandag sy geliefde noem dan weet ek: ek kan en ek 
moet liefhê – onvoorwaardelik liefhê.  
 
So, uitverkores, heiliges en geliefdes, het God ons sy kinders gemaak. Deel 
van sy familie gemaak en ons as brs en srs aan mekaar gegee. En Hy wil ons 
gedurigdeur aan hierdie feit herinner deur die instelling van die Nagmaal. Die 
Nagmaal is ingestel om ons te herinner aan wat Christus vir ons gedoen het. Dat 
God ons ons sonde vergewe omdat Christus daarvoor betaal het. En deur my 
gedurig daaraan te herinner, help God my om as uitverkorene, geheiligde en 
geliefde te lewe. Hy herinner my gedurig wie ek is en hoe ek moet leef.  
 
2. Daarom moet ek sekere klere uittrek!  
Klere wat nie pas by die lewe van ’n uitverkore, heilige en geliefde nie. Ons sien in 
vers 5 – 11 watter klere ons moet uittrek! Hoe ons as nuwe mense in Christus 
nie moet lewe nie. Ons gaan glad nie hierop in nie, maar kom ons noem net weer 
die lysie van 11 kledingstukke wat ons moet uittrek en wegpak en nooit weer dra 
nie:  
Hoerery of onsedelikheid – dit verwys na enige daad van seksuele omgang buite 
die huwelik.  
Onreinheid – dit verwys na enige iets waarmee ek my kan besig hou wat my lewe 
as uitverkorene onheilig maak of my liefde verstomp. 
Wellus – dit verwys na enige seksuele gedagte of begeerte wat ek op verkeerde 
manier aan uiting gee.  
Slegte begeertes – daardie begeertes waarmee die eie ek homself ten koste van 
ander wil bevredig.  
Gierigheid. Woede. Haat. Nyd – dit verwys na enige jaloesie of afguns wat tussen 
mense kan heers. Vloektaal of lastering. Vuil taal – dit verwys na enige lelike 
praatjies en laastens leuens. Ons mag nie vir mekaar lieg nie.  
 
Brs en srs, hierdie klere wil die Here hê moet ons nou uittrek. Uittrek dui op die 
selfondersoek wat elkeen van ons voor nagmaal moet doen. Uittrek beteken 
dat ek sal erken dat ek my aan hierdie sondige gedrag skuldig maak. Dat ek berou 
daar-oor het, dat ek dit voor God bely en om vergifnis vra en dat ek my voorneem 
om dit nooit weer te doen nie.  
 
3. En dan is daar die klere wat God vir my deur Christus en deur die Heilige 
Gees in my kas hang. Klere wat ek elke dag van my lewe moet aantrek sodat ek 
my naam as uitverkorene, heilige en geliefde met dankbaarheid kan dra. Ons kry 
hierdie lysie van 8 kledingstukke in vers 12 – 14. Kom ons kyk net na die lysie en 
dan fokus ons net op een besondere kledingstuk vir vandag.  
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Die eerste kledingstuk wat God vir my gee om elke dag aan te trek is:  
Meelewendheid – dit dui op ’n diep innerlike gevoel van omgee vir elke mens.  
Goedgesindheid – dit dui op daardie gesindheid waarmee ek na ander mense kyk 
en net die goeie vir hulle wil gee of doen.  
Nederigheid – dat ek ander hoer ag as myself.  
Sagmoedigheid – nie ’n vegter nie, lankmoedigheid – baie geduldig, 
verdraagsaamheid en vergewensgesindheid en laaste maar die belangrikste: 
liefde.  
 
Kom ons kyk nou net na vergifnis. Dit is dié kledingstuk wat God wil hê dat ek  
moet aanhê vir sy familiefees. Op die Here se uitnodigingskaartjie na die 
Nagmaal staan: die kleredrag vir die maaltyd is; verdra mekaar en vergewe mekaar 
soos Christus julle vergewe het.  
 
Brs en srs, daar is een gesindheid wat mense uit mekaar dryf en uit mekaar 
hou en dit is onvergewensgesindheid. Daar kan nie iets wees soos ’n uitver-
korene, ’n heilige en geliefde wat nie kan vergewe nie. As dit waar is, dan is daar 
groot fout met daardie mens se geloof. Want, as ek besef hoeveel sonde God my in 
Christus vergewe het, hoeveel kere ek teenoor God oortree, weer en weer, en Hy 
vergewe my elke keer, wie is ek dan om nie te vergewe nie!  
 
Die woord wat hier vir “vergifnis” gebruik word dui daarop om iets aangenaams in 
oorvloed te doen. Dit dui op ’n oorvloedige gee, oorvloedige vergifnis. Om iemand 
se groot skuld kwyt te stel. Vergifnis gebeur nie bietjies-bietjies nie – dit is ’n 
eenmalige daad van kwytskelding en vergewe.  
 
Brs en srs, julle sal seker nou vra: maar waarna verwys ek nou? Wat is dit wat 
ons in die gemeente vir mekaar moet vergewe? Ons leef mos mooi as gemeente 
met mekaar saam. Geliefdes, dit lyk so op die oppervlak, omdat die dinge wat 
tussen mense gebeur nooit regtig gehanteer word nie, maar ons leef maar so 
daarmee saam. Ons as geloofsfamilie, vanwee ons swakheid, sondig ook teenoor 
mekaar.  
 
Hier is mense in die gemeente wat vir mekaar kwaad is. Iemand het iets 
negatiefs gesê oor my optrede of iets wat ek in die gemeente gedoen het en nou is 
ek ongelukkig daaroor. Iemand het my gekritiseer en dit maak my ongelukkig. 
Iemand het my nie gegroet nie en nou groet ek hom of haar ook nie. Ek verskil 
ernstig met iemand oor kerklike sake en kan die persoon nie staan nie, want ons 
bots gedurig met mekaar daaroor. Daar is mense wat bloot nie van mekaar hou nie, 
omdat hulle persoonlikhede verskil. Dalk doen die kerkraad of gemeente iets wat 
my nie aanstaan nie, en nou onttrek ek myself en hou my eenkant want ek stem nie 
saam nie. Iemand het vir my gelieg en ek weet en ek hou dit teen daardie persoon. 
 
Hierdie onvergewensgesindheid lê dikwels ook op ‘n ander vlak. In 
werksverband: iemand is my baas by die werk en behandel my sleg, maar nou 
moet ek saam met hom of haar aan die nagmaalstafel sit. ’n Gemeentelid het my 
ingedoen met ’n saketransaksie maar ek sit saam met hom of haar in die kerk.  
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Brs en srs, van hierdie voorbeelde klink miskien vir u kinderagtig, maar dit is 
werklike dinge wat in hierdie gemeente gebeur en wat maak dat mense nie brs en 
srs vir mekaar kan of wil wees nie. Ons kan en mag nie sulke dinge teenoor 
mekaar vertroetel en duld nie! Dit dryf ons uitmekaar!  
 
En daarom sê die Here vir ons : as ek met Hom, wat my my sonde vergewe, 
aan die Nagmaalstafel gemeenskap wil hê, dan moet ek my br of sr vergewe. 
Al vergewe ek hom of haar nou net in my gedagtes en neem ek my voor om in 
die vervolg met die regte gesindheid teenoor daardie persoon op te tree – 
maar vergewe moet ek vergewe! Vergifnis beteken: ek is nie meer kwaad nie, 
die verkeerde optrede pla my nie meer nie, ek voel nie meer verontreg nie, ek 
sal daardie persoon nou in opregte liefde kan benader.  
 
Vergifnis staan ook hier in die konteks van verdraagsaamhied. Die Here sê dat 
vergifnis ook inhou dat ons mekaar kan verdra. Ons almal het iets in ons wat ander 
mense nie van hou nie en daarom sê die Here : verdra mekaar in liefde. Verdra 
beteken nie negatief dat ek nou maar net die persoon duld nie. Nee, die woord 
wat hier vir verdra gebruik word beteken: ek aanvaar daardie persoon as eg. Hy 
of sy is ook ’n egte kind van God, vir wie God ook lief is, wat God ook deel van ons 
familie gemaak het en wat God ook na die tafel nooi. Al verskil ek van hom of haar, 
al het hy of sy iets in hulle waarvan ek nie hou – ek aanvaar hom of haar as my 
egte br en sr in die geloof. 
 
Brs en srs, kom ons trek dan nou vergifnis en verdraagsaamheid as 
kledingstukke aan en ons maak dit vas met die gordel van liefde. Vers 14 sê: 
die liefde is die beste kledingstuk – het soos in 1 Kor 13 – maar hier word dit 
geteken as gordel waarmee ek al my ander nuwe klere vasmaak. Liefde vir Here en 
liefde vir mekaar. Dit hou alles vas.  
 

Geliefde brs en srs, Die Here het ons vir mekaar gegee as sy familie. Hy het vir ons 
’n feesmaaltyd voorberei en Hy bepaal watter klere gepas gaan wees vir hierdie 
maaltyd. Kom ons trek dan ware vergifnis aan en maak dit vas met die gordel van 
liefde. Dan kan ons die nagmaal met groot vreugde vier as famile van God wat 
saam met Hom en saam met mekaar wil wees en mekaar in liefde wil aansien.  

 
Alleen met jou klere van vergifnis aan – sal God jou welkom heet aan sy tafel en sal 
jy dit kan geniet en die seën daarvan in  jou lewe ervaar.  
 
Amen 

 


