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Tema: Ons is God se “eie” volk - die groot troos in ons lewe.  
 
Lofsang voor die diens  
Ps. 100-1: 1, 2, 3 
Ps. 23-4: 1, 2, 3 
 
Ontmoetingsdiens  
Intreelied: Ps. 125-1: 1, 2, 4 (Mel van Sb. 18-6) 
Votum 
Seëngroet 
Loflied: Ps. 107– 1 : 1, 3, 4 en 10 
Geloofsbelydenis: HK Sondag 1 
 
Verootmoedigingsdiens  
Die Wet uit Eks 20 
Sing Lied 334: 1, 2, 3, 4 
Gebed  
 
Woorddiens  
Skriflesing: Titus 2 : 1 – 15 
Teksvers vir die prediking: Titus 2 : 11 - 14 
Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 1 
Woordverkondiging  
 
Antwoorddiens  
Gebed 
Liefdegawes vandag vir die Diakonie (groot boks) en Teologiese studentekas (klein 
boks) 
Sing: Ps. 34–1: 1, 2 en 4 
Seën 
Amenlied: Sb 13-2. 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
Ons wêreld is in baie opsigte stukkend en daar gebeur baie slegte en onbegryplike dinge 
met mense. Ook met gelowiges. Seerkrydinge wat baie keer van mense se lewens ŉ 
oorlewingstryd maak waarin hulle van dag tot dag gewikkel is. En wat hulle moeg en 
moedeloos maak.  
 
Ons wêreld en sy mense is ook baie verward en deurmekaar. Daar is soveel opinies en 
mense het baie verskillende menings oor wat om te glo en wat om te doen! Daar is soveel 
teenstrydige godsdienstige strominge en denke dat dit mense baie deurmekaar maak. Die 
een sê dit staan in die Bybel en die ander een kom vertel jou presies die teenoorgestelde. 
Niemand weet meer wat is reg en wat is verkeerd nie! Die gevolg hiervan is dat elkeen 
maar vir homself of haarself ŉ stukkie waarheid probeer vorm waaraan hulle kan vashou 
en dalk ander mense daarvan probeer oortuig.  
 
Geliefdes, beleef julle dit ook so? En hoe voel julle hieroor?  
Sommiges leef met ŉ gevoel van onveiligheid – heeltyd bang! Ander met ŉ gevoel van 
magteloosheid en moedeloosheid oor die verskriklike dinge wat ons in hierdie wêreld 
beleef.  
 
Ander raak weer heeltemal apaties en gee niks meer om nie. Hulle voel dat niks gedoen 
kan word nie en wil ook self niks hieraan doen nie. Ander mense raak weer kwaad en 
word aggressief en wil met geweld alles regmaak wat weer aanleiding gee tot baie ander 
ellendes.  
 
Gelowiges ervaar dat hulle regtig soos vreemdelinge in hierdie wêreld is. Dat ons nie meer 
weet wat om te doen en hoe om te leef nie!  Waar is God en hoe kom lyk dit so? Wanneer 
sien ons al die dinge wat God vir ons in die Bybel belowe? En begin elkeen in hierdie 
stukkende en deurmekaar wêreld maar net op sy of haar eie belange fokus en ons leef 
maar net van dag tot dag. Dit gebeur omdat ons ons identiteit in die Here vergeet! Wie is 
ons regtig?  
 

Geliefdes, om hierdie rede het ons vandag nodig om God se stem te hoor. Ons het nodig 
om te hoor en te glo dat Hy ons sy “eie volk” gemaak het. En dit is ons grootste troos! Dis 
God se boodskap vir ons!  

 
Ons is God se kroonjuwele. Kinders – julle weet mos wat ŉ kroon is nê? Dit is daar mooi 
goue band wat ŉ koning op sy kop sit. En in daardie kroon word die mooiste en kosbaarste 
diamante, perels en ander juwele gesit. God sê: ons is sy kroonjuwele – sy kosbaarste 
diamante!  
 
Dit beteken in hierdie teksgedeelte vir ons drie dinge: 1, ons geniet unieke beskerming, 2. 
ons het 'n unieke lewensverwagting en 3. 'n unieke lewenswyse.  
Kinders: uniek beteken: dit is iets wat net by gelowiges voorkom, ander mense het dit nie, 
dis eie aan ons lewe saam met God! 
 
En wanneer ons hierop fokus, dit glo en uitleef dan kan ons te midde van hierdie 
stukkende wêreld 'n sinvolle bestaan voer. Dan kan ons en maak ons aan hierdie 
stukkende wêreld 'n verskil. 
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1.God het ons sy eie volk gemaak – sy kroonjuwele. 
Ja, die Here het ons sy “eie” volk gemaak. In hierdie klein woordjie “eie” sit daar 'n 
geweldige groot en troosvolle openbaring. Kom ons kyk na die betekenis daarvan. Die 
woord “eie: kom van die griekse woorde “periousios: wat letterlike beteken : “om rondom 
iets te wees”.  
 
As ons dan God se eie volk is, beteken dit “Hy is rondom ons”. Hy omsluit ons van alle 
kante soos daar in Ps. 139 staan! Of soos Ps. 125 : “soos die berge Jerusalem aan alle 
kante beskerm so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd”.  Dink ook aan Ps 34: die 
engele van die Here trek ŉ laer rondom ons!  
 
Hy het ons sy eiendom gemaak – ons is sy kosbaarste juwele. Hy het uiters duur betaal 
om ons te bekom. Ons teksvers en die Kategismus sê dat God ons sy eiendom gemaak 
het deur Jesus as losprys te gee. Christus het ons liggaam en siel van hierdie sondige 
wêreld losgekoop. Hy het betaal en ons behoort nou aan God. Ons is nie meer onderwerp 
aan die sondige wêreld nie – ons heers nou daaroor! Binne in hierdie stukkende wêreld 
het God ons om skoonwas van ons sonde en ons sy kroonjuwele gemaak. God se 
kosbaarste eiendom!.  
 
Geliefdes, dit beteken tog dat ons in hierdie lewe nie uitgelewer is aan die bose regering 
van die duiwel en sy donker magte nie. Nee, ons behoort aan God. Hy regeer oor ons 
lewe. Hy regeer nie net oor ons nie, maar ook oor die hele wêreld. Ja, ook hierdie 
boosheid wat so wild word dat ons daarvan bang word. God is en bly in beheer.  
 
Maar nou wil die Here vir ons sê: weet en glo dat julle lewe is in my hand is - julle is 
immers my “eie”. In hierdie wêreld het God ons uitgekies om ons in besonder te bewaar. 
God regeer oor ons lewe – ons moenie bang wees nie. Die koning stel wagte aan om sy 
kroonjuwele op te pas!  
 
Dit beteken dus in die eerste plek: Ons het unieke beskerming 
 
Geliefdes, dit beteken dat ons unieke beskerming geniet. Van alle mense op aarde pas 
God ons, as sy kroonjuwele, die beste op. Hy is rondom ons – sy hande omvou ons. Ons 
is die punt in die middel van die sirkel. God se liefde omring ons in hierdie lewe. Brs. en 
srs. wat 'n wonderlike troos is dit nie vir ons nie.!!!!! Dat ons dit kan weet midde in hierdie 
stukkende wêreld. Ek is veilig in God se hande – so veilig sê die Kategismus dat nie eens 
‘n haar van my hoof val as God nie wil nie.  
 
Natuurlik beteken dit nie dat ons nie deur die boosheid getref en geraak word nie. Maar 
God se liefdevolle sorg oor ons is van so aard, dat Hy alle kwaad wat ons tref – ook tot 
ons beswil beskik. Br. en sr., hoor en glo opnuut vanmore dat niks ons ooit uit die hand 
van God kan  ruk nie. Dit is ons troos. As ons in hierdie wêreld leef en ons sien en al die 
boosheid en hoor van al die hartseerdinge wat gebeur – kom ons vlug dieper en stywer in 
God se hande. Kom ons soek ons beskerming by Hom en nie by mense of in 
sekuriteitestelsels of veiligheidshekke of ons bankrekeninge nie. Hulle kan misluk, maar 
God misluk nooit. 
 
In die tweede plek het ons as God se kroonjuwele ‘n unieke lewensverwagting! Ons 
verwag iets meer as net hierdie lewe!  
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Geliefdes, dat ons aan God behoort het 'n tweede unieke resultaat op ons lewe. Ons vind 

dit in vers 13. Ons kyk nie net vas teen hierdie wêreld en sy boosheid nie. Nee, ons is 

bewus en sien reeds met ons geloofsoë die nuwe wêreld wat Christus nou besig is om vir 
ons te skep en ons sien met verwagting uit dat Hy weer sal kom om dit te vestig.  
 
Dat Hy met sy Wederkoms as God alle boosheid sal vernietig. Ons weet mos dat die Here 
Jesus vir ons gesê het: hoe nader dit na sy wederkoms word, hoe stukkender en boser sal 
die wêreld word. Dat dit nou vir ons lyk asof die boosheid besig is om die oorhand te kry, 
moet nie vir ons 'n verassing wees nie, ons weet dit mos.  
 
Maar ons kyk met groot verwagting verder as hierdie wêreld. Ons kyk na die koms van die 
nuwe wêreld waar daar geen boosheid en stukkende dinge sal wees nie. Daarom 
geliefdes, leef ons met hoop en verwagting op daardie oorwinning .  
 
Om vir ons kinders hierdie belangrike waarheid te verduidelik wil ek die metafoor van ŉ 
vakansie gebruik. Ons verwagting dat Jesus alles gaan kom nuut maak is soos wanneer 
ons uitsien na ŉ baie lang en lekker vakansie. Dis nou nog skool en huiswerk en baie 
dinge wat sleg is, maar jy sien alreeds so baie uit na die vakansie! Dit gee jou sommer 
moed en maak dat jy kan aangaan,  
 
So, brs en srs, moenie moedeloos word as julle al dié dinge in die wêreld sien  nie. Tel op 
die koppe en kyk vorentoe – die nuwe wêreld kom – kom ons leef vorentoe en nie net vir 
vandag nie!.  
 
As God se kroonjuwele het ons in die derde plek ‘n unieke lewenswyse 
Geliefdes, omdat God ons uit hierdie wêreld gekies het en ons duur gekoop het met die 
bloed van Christus het ons ook 'n unieke leefwyse. Dit staan duidelik in vers 12 en vers 14.  
 
As God se kroonjuwele moet ons ook skitter in hierdie wêreld. Ons leefwyse mag nie 
dieselfde wees as die van die bose wêreld waarbinne ons leef nie. Omdat Christus ons 
gekoop het en ons sonde vergewe het, moet ons drasties breek met die leefwyses van die 
bose wêreld.  
Vers 12 gebruik 3 woorde om hierdie nuwe lewenswyse te tipeer:  
Selfbeheersing  
Opregtheid 
Vroomheid/ godsvrug 
 

3.1. “Selfbeheersing” wys op 'n nuwe en unieke lewenswyse met onsself. Dat ons nie 

toegee aan die versoeking van ons eie sondige natuur en die goddelose wêreld nie, maar 
getrou bly aan die Here. Hierteenoor geliefdes, gee die goddelose mense vrye teuels aan 
hulle eie begeertes van losbandige seksuele dade, van gierigheid om mense dood te 
maak vir R 10. Dit is ŉ lewe van liefdeloosheid en eie belang waarin ek doen net wat ek wil 
– geen gedagte van “ek mag nie en ek moenie”! Geen selfbeheersing – net vrye oorgawe. 
  
Nee, as God se kosbare juwele skitter ons selfbeheersing soos 'n vreemde lig in hierdie 
wêreld. 'n Unieke skynsel – eg en eie aan God se volk.  
 

3. 2. “Opregtheid” tipeer ons unieke lewenswyse met ander mense. Hoe ons met ander 

omgaan. Nie met leuens, jaloesie, bedrog of haat nie, maar met eerlikheid en opregte 
liefde. Liefde wat kenmerkend is van ons opofferende optrede teenoor mense. Ons offer 
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onsself op vir ons naaste. Ons doen dit vir die Here. Ons doen dit vir mekaar in die 
huwelik, vir ons kinders vir ons medegelowiges, vir die wêreld. Ja, God se juwele wat sy 
Liefde in die wêreld indra en 'n geweldige verskil maak in die lewe van baie mense – ook 
van die goddelose.  
 
God se volk offer hulleself as lig en sout in hierdie lewe om van hierdie wêreld 'n beter plek 
te maak. En geliefdes, ons moenie die krag hiervan miskyk nie. Kyk net watter geweldige 
invloed het gelowiges en hulle liefdevolle optrede reeds in ons wêreld. Ons maak 'n verskil 
omdat ons God se eie volk is.  
 
3. 3. Derde unieke lewenskenmerk is  “Vroomheid of godsvrug”. Dit tipeer ons nuwe 

unieke lewe met God. Dat ons, soos ons teksves sê: “ywerig is om goeie werke te doen. 

Geliefdes, watter voorreg is dit nie om deur God omring te wees nie. Dat ons God se eie 
volk kan wees. Dat Christus duur vir ons betaal het, sodat die Heilige Gees in ons kan 
woon. As God se eie volk is Hy nie net rondom ons nie, Hy woon ook in ons. Hy gee ons 
die krag om ywerig en met oortuiging as God se juwele te skitter.  
 
Geliefdes, die Gees van die Here bring ook nou hierdie troosvolle boodskap vir jou. Dit is 
Hy wat jou veilig laat voel, Dit is Hy wat jou nuwe hoop gee, dit is Hy wat jou getrou maak. 
Kom ons luister dan nou na die Gees van God en wees ywerig om te doen soos God ons 
beveel.  
 
Dat ons nie na hierdie wêreld kyk en bang en moedeloos word nie, maar dat ons daarna 
kyk en sê:  
Maar ons is mos God se eie volk – sy kroonjuwele. Hy het ons duur gekoop en beskerm 
ons met sy lewe. Kom ons leef weer hoopvol en wag geduldig op sy Koms. Kom ons wees 
ywerig en leef uniek as sy volk, dan maak ons ook 'n verskil aan die bose wêreld met God 
se liefde. 
 
Amen 
 


