
Jakobus 4:13-17
Moet redding, en die doop, nie as 
vanselfsprekend aanvaar nie!

Aanbiddingsliedere:   176  (2x); 
214:1-3 (aanmekaar)

Votum:  Ps 149

Seëngroet

Loflied:  190:1-3

Wet:  Jakobus 4: * - 12

Skuldbelydenis:  235:1

Genadeverkondiging: 393:1

Geloofsbelydenis

Met inbring van kinders:  294:1,2

Na doop: 289:1,2

Prediking:  

Ons  aanvaar  soveel  dinge  as 
vanselfsprekend.   Ons  aanvaar 
maar  net  dat  sekere  dinge moet 
gebeur of sal gebeur.

Die Here sê vir ons dat dit 'n fout 
is, en arrogant is, om soveel dinge 
maar net te aanvaar.

Want uiteindelik is dit net genade 
dat soveel dinge wel plaasvind.  Dit 
is  nie  vanselfsprekend  nie,  dit  is 
genade.

Daarom  moet  ons  leer  om  van 
God afhanklik te wees in alles wat 
ons doen.

Waar  kan  ons  begin  met  ons 
voorbeelde?  Kinders aanvaar dat 
hulle ouers vir hulle goed sal wees.

Tog  is  dit  'n  rede  tot 
dankbaarheid, en 'n rede om God 
te  loof  as  jou  ouers  wel  vir  jou 
goed is.  Daar is baie kinders op 
hierdie aarde wat nie goeie ouers 
het nie.  Dit is nie vanselfsprekend 
nie  -  dit  is  genade,  en  daarom 
behoort kinders bly en dankbaar te 
wees as hulle ouers vir hulle goed 
is.

Kinders dink dit is vanselfsprekend 
dat  hulle  sal  groot  word  en  oud 
word.  Dit is net genade as kinders 
na  alles  wat  hulle  aanvang,  wel 
groot sal word.

Kinders is  geneig om te dink dat 
alles  in  hulle  lewens  sal  eendag 
vanself reg kom, en besef nie altyd 
dat dit  harde werk,  toewyding, en 
die  regte  keuses  neem  om  wel 
sukses te behaal nie.
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Broers  en  susters,  as  ons  besef 
dat  dinge  nie  vanselfsprekend  is 
nie,  dan leer  dit  ons  twee dinge: 
1) Om dankbaar te wees teenoor 
God vir die genade, en; 2) om te  
werk daaraan.

As  ons  dink  dat  dinge 
vanselfsprekend is, dan word ons 
arrogant,  dan  erken  ons  nie  ons 
afhanklikheid van God nie, en ons 
werk nie hard genoeg daaraan nie.

Is  dit  vanselfsprekend  dat  ons 
kinders die Here sal aanneem as 
hulle persoonlike Saligmaker?  Dit 
is  nie  vanselfsprekend  nie.   Ons 
moet daaraan werk om toe te sien 
dat ons kinders  die Here sal  leer 
ken as die Verlosser, en Hom sal 
aanvaar as hulle Verlosser.

Is dit vanselfsprekend, dat as jy die 

dag getrou het, jy getroud sal bly? 
Nee, dit neem werk in jou huwelik, 
en  dit  neem  gebed  en 
afhanklikheid  van  God  om  dit  te 
maak werk.

Ons  doop  vandag  hier.   Is  dit 
vanselfsprekend dat 'n kind gered 
sal wees omdat hy/sy gedoop is?

Dit is nie vanselfsprekend nie.  'n 
Kind kan gedoop word, en daardie 
kind kan verlore gaan.  Onthou:  in 
die doop kom sê God vir die kind: 
Ek sal vir jou 'n God wees, en jy 
moet vir my 'n kind wees.

Êrens moet daardie kind die Here 
antwoord.   Êrens in sy/haar  lewe 
moet daardie kind besef dat dit nie 

vanselfsprekend is dat jy gedoop 
is, en dat jy aan God behoort nie.

Wanneer kom 'n mens tot geloof? 
Die dag wannneer jy besef dat dit 
nie vanselfsprekend is dat jy gered 
is  nie,  maar  besef  watter 
ongelooflike voorreg dit is.

Die  persoon  wat  dit  as 
vanselfsprekend aanvaar dat hy/sy 
gedoop  is,  en  nie  die  wonder 
daarvan  besef  nie,  is  nie  'n 
gelowige nie.

Broers en susters, daarom het ons 
so 'n  verantwoordelikheid  teenoor 
ons kinders.  Ons moet hulle leer 
van  die  wonder  van  hulle  doop. 
Van die feit dat Jesus se bloed vir 
hulle  gestort  is.   Van  watter 
ongelooflike  prys  dit  is  wat  God 
betaal het toe hy vir Jesus aan die 
kruis laat sterf het.

Geliefdes, gaan kyk na elke aspek 
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van  jou  lewe,  en  besef  dat  niks 
vanselfsprekend  is  nie;  maar  dat 
dat dit slegs deur God se genade 
is dat dit so is.

Dit is nie vanselfsprekend dat ons 
lewendig  is  nie.   Dit  is  nie 
vanselfsprekend  dat  ons  kinders 
het nie.  Dit is nie vanselfsprekend 
dat ons kinders gesond is nie.

Dit is presies hieroor dat Jakobus 
met  die  mense  praat.   Hoe 
arrogant  is dit  nie om te aanvaar 
dat jy suksesvol sal  wees en dat 
jou planne sal uitwerk nie.

Leer wat dit beteken om van God 

afhanklik  te  wees.   As  jy  die 
wonder  en  die  voorreg  van  al 
hierdie  dinge  in  jou  lewe  besef, 
dan  sal  jy  ook  beter  werk  maak 
daarvan.

God se verhouding met die mens 
word met 'n huwelik vergelyk.  Die 
doop is soos God se deel van 'n 
huweliksverbond of kontrak.   God 
teken die huweliksverbond - hy sê: 
Ja, ek sal vir jou 'n man wees.  En 
hy wag nie vir die kind om eers ja 
te sê nie.  Hy wag geduldig dat ons 
ons kinders kan leer wat dit alles 
beteken; Maar dan wil hy ook hoor: 
Ja Here, ek sal u vrou wees.

Wat gebeur as ons in die huwelik 
dit as vanselfsprekend aanvaar dat 
my man of vrou nou maar daar is 

en altyd daar moet wees?  Ons 
skeep ons vrou of man dan af.

Dieselfde  geld  in  ons  verhouding 
met  God.   As  ons  Hom  en  sy 
liefde,  en  die  doop  as 
vanselfsprekend  aanvaar,  dan 
skeep ons vir God af.

Mag die Here tog keer dat ons al 
die  seëninge  in  ons  lewe  as 
vanselfsprekend aanvaar.  En mag 
die Here tog keer  dat  ons dit  as 
vanselfsprekend  aanvaar  dat  ons 
gedoop  is,  of  dat  ons  kinders 
gedoop mag word.   Amen

3



Jakobus 4:13-17

Gebed:  Onthou vir Bernhard

Offergawes

Slotlied: 280:1-3

Seën

Om te leer: 529
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