
Erediens met bel van geloof 21 Apr 2013 

Afkondigings en bekendstellings 

Orreltussenspel  

Op Goeie Herdersondag bely ons dat Jesus Christus die Goeie Herder is wat sy lewe afgelê het vir sy 

skape. Die Goeie Herder is egter ook die Opgestane Een en geloof in Hom wek Tabita op uit die dood 

(Hand 9). Die Goeie Herder gee die ewige lewe aan sy skape en Hy verseker hulle daarvan dat 

niemand hulle uit die Vader se hand sal ruk nie (Joh 10). Die goeie herder sorg vir ons (Ps 23). Jesus 

Christus is ook die verheerlikte Lam van God. Uiteindelik sal alle nasies die Lam aanbid, “want die 

Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water 

van die lewe lei, en God sal self al die trane van hulle oë afdroog (Op 7).” 

Votum:  

“Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, 
heerlikheid en lof te ontvang.”  “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en 
die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.”  

Seëngroet 

Genade ens 

Loflied: 450:1,2 - Vader, Seun, Heil’ge Gees 

 

1. Vader, Seun, Heil'ge 

Gees, hoe sal ons u 

heerlikheid kan verwoord, u 

lof besing met 'n aardse 

stem? 

 

Eer die Vader, eer die Seun, 

eer die Gees as God en 

Heer. Eer ons God as 

Majesteit, loof Hom tot in 

ewigheid. 

 

2. Woord uit Woord, Lig uit 

Lig, kom as mens op aarde. 

Bo begrip, bo ons verstand 

is u grootheid, Heer. 

 



Eer die Vader, eer die Seun, 

eer die Gees as God en 

Heer. Eer ons God as 

Majesteit, loof Hom tot in 

ewigheid. 

Wet: 

Gebed 

Formulier vir openbare belydenis van geloof: 

Die betekenis en doel van die belydenisaflegging 

Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om 

persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die 

toesegging van God se beloftes in die doop. 

Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle met die mond bely wat julle ook met die hart glo, 

naamlik dat Jesus die Here is. Dit is ’n belofte wat julle maak om alleen op Hom te vertrou, om te 

lewe volgens sy Woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om 

te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. 

Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit julle opregte voorneme is 

om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. 

Daad van belydenis 

Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en van die leer 

van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming 

verleen dat julle in die openbaar julle geloofsbelydenis mag aflê.  

Daarom versoek ek julle om voor God en sy gemeente op die volgende vrae opreg te antwoord: 

 Glo julle dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk 

vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? 

 Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van van Christus deur sy genade in die belydenis van dié 

leer tot die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp? 

 Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike Verlosser is en dat jy Hom liefhet? Beloof jy om 

Hom te dien, sy Naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die 

kerk deel te neem? 

 Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad 

te bly? 

(Elkeen antwoord afsonderlik hardop.) 

 



Verklaring 

Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop, en kragtens die belydenis wat julle so 

pas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van die Nederduitse 

Gereformeerde gemeente van ……….. 

Vermaning 

In die goeie wedloop van die geloof moet julle al julle kragte inspan en die ewige lewe as prys 

behaal. Daartoe het God julle geroep en het julle die goeie belydenis voor baie getuies afgelê (1 Tim 

6:12; Heb 10:24).  

Gemeente, sien om na hierdie lidmate, ontvang hulle as medelede van die liggaam van Christus. 

Moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid vir hulle. Leef in liefde met mekaar saam, want 

ons Heiland het gesê: “As julle mekaar liefhet sal almal weet dat julle dissipels van My is” (Joh 

13:35). 

Gebed 

Barmhartige God en Vader, 

ons dank U dat U u werk voortsit en steeds mense roep en bring om belydenis van hulle geloof in U 

te doen. 

Ons bid dat U hulle deur u Heilige Gees hoe langer hoe sterker sal bind aan Jesus Christus en sy kerk. 

Ons bid dat U hulle sal staande hou en laat groei in die geloof en kennis van ons Here Jesus Christus; 

dat U hulle voortdurend sal lei tot ’n lewe van diens en gehoorsaamheid aan U, tot kragtige getuies 

in die wêreld, en dat U hulle sal bewaar van versoeking. 

Gee dat hulle in die laaste dag onder die skare van uitverkorenes in oorwinning voor u troon sal 

verskyn. Ons vra dit in die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen. 

Uitdeel van boekies, gelukwensinge 

Lied: 268:1  

1. Laat, Heer, u seën op hul daal, 

u guns uit Sion hul bestraal! U 

wat beveel en dit geskied, wil, 

Heer, u seën oor hul gebied! 

Gebed 

Skriflesing: Joh 15 en Openb 7:9-17. Tema: Mens kan slegs oorwin met 

krag uit die Wingerdstok. 

Boodskap 

Om ‘n diens te lei en ‘n boodskap van die Here te ontvang vir ‘n diens waar openbare belydenis van 

geloof plaasvind, is een van die moeilikste dinge om te doen vir my, en ek glo vir baie Verkondigers 

van die Woord, die wêreld-oor. 



Aan die een kant is dit so ‘n heerlike geleentheid – jong mense wat dapper genoeg is en volwasse 

genoeg is om voor ander gelowiges, en die wêreld (skoolmaats, vriende, spanmaats van 

rugbyspanne, ens) hardop te sê dat hulle Jesus Christus as die enigste Verlosser bely, en om ‘n 

belofte aan ons, maar ook aan God te maak dat hulle glo dat Jesus die enigste Verlosser is, en dat Hy 

dit is op die manier waarop ons in die Nederduitse Gereformeerde Kerk hierdie Verlosserskap 

verstaan.  Dat jongmense kans sien vir so ‘n groot en belangrike belofte voor die gemeente en voor 

God, is wonderlik.  Dis vir ons almal heerlik en ons is almal baie bly daaroor. 

Dis die een kant.  Aan die ander kant is die harde werklikheid dat daar net ‘n klein groepie van elke 

jaar se belydenisgroepe in alle kerke is wat hou by hulle mooi voornemens en beloftes. 

Dis nie iets wat uniek is aan die NGK of Afrikaanse of Suid-Afrikaanse kerke nie.  Die grap kom van 

ouds af uit Engeland dat die een predikant vir die ander vertel hoedat hulle ‘n probleem het met 

vlermuise in die kerk wat soveel gemors maak, want hulle het hulleself daar tuis gemaak, en niks wat 

die koster of eiendomskommissie probeer, kry die goed daar uit nie.  Hulle het al wat ‘n raad is, 

probeer – plastiekstroke gehang, die gate probeer toestop, maar niks wou werk nie.  Een van die 

predikante het so geluister en toe gesê: “Ons het dieselfde probleem gehad, maar ons het ‘n 

oplossing gevind!”  “WAT is die oplossing, vertel my asb!”,  het die ander een gevra.  “Ons het hulle 

gedoop, openbare belydenis van geloof laat aflê en bevestig as lidmate van die gemeente.  Hulle het 

die aand soos gewoonlik uitgegaan om goggas te vang, en daarna het ons hulle nooit weer gesien 

nie!” 

Wat ‘n tragiese grap oor iets wat mooi en ernstig en vas behoort te wees.  Oor ‘n saak waaroor die 

hemel behoort te juig. Hoeveel ander jongmense vandag draai om en sê dat hulle diegene wat wel 

getrou is in goed soos kerkbywoning en kerkbetrokkenheid, beleef as die valsste van alle mense (die 

grootste huigelaars), en daarom niks met die kerk van die Here Jesus te doen wil hê nie! 

Hoeveel gelowiges verstaan nog die verskil tussen suiwer geloof in die Verlossingswerk van Jesus 

Christus en die geloof wat niks anders word as ‘n menslike teenprestasie wat die Goddelike 

reddingswerk moet “voltooi” nie?  Hoeveel sg Christene is nog bereid om te sterf vir hul geloof?  Ons 

is nie eens bereid om ‘n tiende van ons tyd of geld as offer te gee nie, wat nog van ons lewens?  God 

vra nie dat ons in die eerste plek moet sterf vir ons geloof nie, wat Hy wel vra, is dat ons “lewende 

en heilige offers” vir Hom sal wees.   

Daar is ‘n opgetekende verhaal van ‘n jong meisie met die naam “Perpetua”, wat in die jaar 203nC 

vir haar geloof in die Here Jesus gesterf het.  Sy is gevang, aangehou, gemartel.  Haar pa het by haar 

gaan smeek om haar geloof te laat vaar sodat sy gered kan word.  Sy het egter getrou gebly.  Hoedat 

sy, saam met ander gelowige vrouens, deur ‘n kwaai bul vertrap en beseer is, en daarna stadig en 

onhandig deur ‘n jong soldaat doodgemaak is, is opgeskryf as een van daardie geleenthede waar 

iemand bereid was om ALLES vir die Here te gee. 

Vandag is ons so bederf, dat God, en Jesus, word die Een wat óns iets skuld, wat dinge vir óns moet 

doen.  Anders is ons vies vir Hom, en draai ons rug op Hom en die kerk. 



Die martelare roep tot God 

Daarom is ons Skrifgedeelte, saam met Openbaring 6:9-11 so belangrik vir ons vandag.  Want dit 

vertel vir ons wat sal gebeur met diegene wat getrou is, diegene wat hulle belofte teenoor God 

getrou nakom: 

Openb 6: 

9.  Toe die Lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die 

mense wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van 

Jesus vasgehou het. 

10.  Hulle het hard geroep: “Hoe lank nog, heilige en getroue Heerser? Wanneer voltrek U 

die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde?” 

11.  Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en daar is vir hulle gesê om nog 'n 

klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook 

doodgemaak gaan word, almal daar is. 

Dit beteken: as jy die Here volg, en jy moet daarvoor swaarkry – ‘n werk verloor, gesien word as 

iemand wat ‘n skroef los het, of iewers in 'n grot in die berge wegkruip omdat jou familie jou uit die 

huis gesit het, of jy is 'n jong moeder wat die  swaard van jou vervolgers in die oë moet staar, kan jy 

weet: die Here weet van jou.  Jy is gemerk met die bloed van die Lam.  Die Here vergeet jou nie. 

'n Groot menige verlostes loof God en die Lam 

In ons teksgedeelte, hoofstuk 7 verse 9 tot 17, beweeg ons na die finale bestemming van dié wat 

oorwin het – die hemel, waar hulle saam met God en die Lam sal wees.  Die gelowiges het nou hulle 

aardse, militêre strydklere (7:1-8) verruil vir die hemelse wit oorwinningsklere en hande vol 

palmtakke. (Du Rand, p. 307) 

Hierdie verse is 'n toekomsblik.  Dit help almal wat moet worstel om getrou te bly aan die evangelie 

as ons hierdie prentjie sien.  Dit wys ons waarop getrouheid aan die Here sal uitloop. 

Verse 9 en 10 beskryf hierdie groep oorwinnaars: 

 Die groot menigte is ontelbaar.  Net soos God aan Abraham, Isak en Jakob belowe het, is 

hulle geestelike nageslag inderdaad so groot dat niemand hulle kon tel nie.  Dit sluit die 

martelare in, en die simbolies 144,000 (die volledige, volkome getal verlostes) in. 

 Hierdie groep kom uit elke nasie, stam, volk en taal.  Die kerk se boodskap is, soos Jesus 

opdrag gegee het, gerig op alle nasies.  Uit alle nasies het mense reageer op die evangelie en 

God se beloftes van trou.  En kyk, hier staan hulle voor die troon van God in die hemel! 

 Hulle staan voor die troon van God en voor die Lam, 'n posisie verdien deur die bloed van 

die Lam.  Hierdie is 'n ereposisie omdat hulle volhardend vasgehou het aan die oorwinning 

van die Lam op Golgota.  Hulle wit klere is oorwinningsklere, soos 'n oorwinnende Romeinse 

generaal tradisioneel na 'n veldslag deur die strate van Rome gery het.  Die verskil is: hierdie 

oorwinning volg omdat die gelowiges die kleed van Golgota aangetrek het. 

Anders as in Openbaring 6:11, waar die gelowiges geroep het vir God se regverdigheid, jubel hulle 

nou omdat sy verlossing 'n werklikheid is. 



Hemelwesens antwoord met lofliedere 

In verse 11 tot 12 word beskryf hoe die engele rondom die troon, die vier lewende wesens 

(verteenwoordigend van God se hele skepping), en die 24 ouderlinge (verteenwoordigend van die 

kerk) voor God se troon neerval in ootmoedige eerbetoon. 

Hulle dra sewe lofuitinge aan die Here op: 

Amen! Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte 

behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen! 

Dit is 'n merkwaardige oomblik in die hemelse teenwoordigheid van God.  Die vrug van God se 

verlossing staan daar voor die troon, met wit klere aan.  Hulle waai die palmtakke in hulle hande.  

Daarvoor het God die Lam gestuur en daaroor juig die hemel! 

Wat dit alles beteken? 

Na die aangrypende loflied, vra een van die ouderlinge vir Johannes die absolute kernvraag: Wat 

beteken hierdie dinge?  Hy vra eintlik twee vrae: 

 Hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle, en  

 waar kom hulle vandaan? (13) 

Dan ontvang ons die antwoord op drie maniere: 

Een: "Hulle kom uit die groot verdrukking" 

Dit beteken dat hierdie mense is die gelowiges wat deur die eeue aan Christus vashou.  Hierdie 

verdrukking wissel in intensiteit ooreenkomstig die situasie op verskillende tye en plekke.  Soms het 

gelowiges dit makliker en andersins weer ontsettend moeilik.  Dink net aan die wyse waarop 

gelowiges op verskeie plekke in die wêreld vandag vervolg word, terwyl hulle op ander plekke weer 

baie vryheid het. 

Ons is dus saam in die groot verdrukking.  Selfs in Westerse samelewings het Christene wat Jesus 

volg dit dikwels hotagter (bv België waar hulle dink jy is fanaties, of mal, net as jy praat van geloof in 

Jesus).  In sekere dele van ons wêreld is martelaarskap vir Christene 'n absolute werklikheid.  Dit mag 

meer intens word hoe nader die geskiedenis aan die voleinding kom. 

Die gelowiges met die wit klere voor die troon is diegene wat trou gebly het aan Christus ten spyte 

van swaarkry en lyding, diegene wat hou by hulle oorspronklike belydenis van wie Jesus, die 

Verlosser, is. 

Twee: "Klere gewas in die bloed van die Lam" 

Hierdie uitdrukking roep die kruis van Christus in herinnering waar sy bloed vir ons gevloei het.  Op 

verskeie plekke in Openbaring word verwys na die redding wat Christus vir ons gebring het deur sy 

bloed vir ons te laat vloei. 

Die was van klere verwys na Israel in die woestyn wat hulle klere gewas het om die Here te kon 

ontmoet (Eks. 19:10,14).  Vuil klere en sonde is dikwels met mekaar geassosieer.  "Deur geloof het 

die mense die verlossing wat God deur Jesus Christus, as die Lam, se kruisdood bewerk het, hulle eie 



gemaak en hulle klere (bestaan) figuurlik gewas.  Die gevolg is wit klere wat van oorwinning en 

heiligheid getuig." (Du Rand, p. 312) 

Drie: Nuwe status van die verloste menigte 

Die ouderling gaan voort om die nuwe status van die verloste menigte aan Johannes te verduidelik 

(verse 15 tot 17): 

 Hulle beleef God se teenwoordigheid en dien God dag en nag (15): hulle is in die volste sin 

van die woord tuis, hulle ervaar God se heerlike teenwoordigheid en dien Hom; 

 Alle lyding en swaarkry het tot 'n einde gekom (16, 17c): die moeilike, swaar jare van 

toewyding en getrouheid loop nou uit op volkome heerlikheid en vryheid.  Soos die ballinge 

van ou Israel wat uit Babel teruggekeer het, en God se belofte van water, voedsel en 

beskerming teen die hitte van die siedende son ervaar het (Jes. 49:10), beleef hierdie 

skoongewaste gelowiges nou die beskerming wat God gee; 

 Die Lam is hulle Herder (17): In die Ou Testament is herder 'n goed-ontwikkelde beeld vir 

die versorging en leiding van God.  Jesus word geteken as die goeie Herder, Hy lei sy skape 

en hulle volg sy stem.  Nou kom hulle onder sy leiding by die fonteine met die water van die 

lewe.  Hulle belewe die volheid van God se teenwoordigheid. 

Toepassing 

Wat beteken hierdie Skrifgedeelte vir ons vandag as die Here se gemeente onder weg na God se 

heerlike toekoms? 

Een: verstaan die hede vanuit die einde van alles, en weet dat jy besig is met 

ernstige sake as jy jouself ‘n lid van die Christendom en die Protestantse, 

Gereformeerde deel daarvan wil verklaar. 

Soveel martelare kon deur die eeue kies om getrou aan God te bly, juis omdat hulle die 

martelinstrumente en die dreigemente van hulle vervolgers in die perspektief van God se ewige 

oorwinning kon sien.  Hoe meer mens die ewige lewe bedink, soos hier aangrypend vir ons geskets, 

hoe meer moed het jy om in die hede reg te kies.  Hoe jy die Verlossing verstaan, beïnvloed jou hele 

lewe, elke dag, en hoe jy die wêreld, eredienste, jou werk, elke ding, beleef en verstaan. 

Aangesien die Here vir ons 'n gesig van Sy oorwinning gee, kan ons gehoorsaam wees in die hede. 

Twee: boosheid is 'n werklikheid en moet weerstaan word 

Vir die gemiddelde liberale Westerling is dit maklik om boosheid te onderskat.  Ons lei so 'n goeie 

lewe, en ons word so deur menseregte beskerm, dat ons uit voeling mag wees met die werklikheid 

van boosheid.  Ons ken nie die onverdunde gruwel van boosheid wat die lewe hel maak, lewens 

verwoes, lewens neem, en skynbaar in beheer is nie.  Daarom onderskat ons dit. 

Teen die agtergrond van martelaarskap help ons teks ons om die werklikheid van boosheid in die oë 

te kyk.  En God se oorwinning daaroor deur ons geloofsoë te leer sien en te eien. 



Die werklikheid van boosheid leer ons bid om verlossing.  Leer ons – soos die martelare – roep dat 

God se wil sal geskied, God se ryk sal kom, God se Naam geheilig sal word.  Dit leer ons smag na die 

oordele van God, wat boosheid vernietig, en ons lei na fonteine met die water van die lewe. 

Drie: bevestiging van God se trou 

Openbaring 7 bevestig God se trou in die tyd van hartseer, pyn en vervolging.  Dit herinner die 

gelowige daaraan dat die pad saam met Christus nie ’n doodloopstraat is nie, maar op 'n heerlike 

toekoms uitloop.  God se trou waarborg hierdie toekoms. 

Openbaring 7 skep 'n beeld van veiligheid en sekerheid.  Ons is God se besit, ons is gemerk as sy 

eiendom.  Dit is belangrik om voortdurend die herinnering aan God se beloftes en trou deur die eeue 

te herhaal, sodat dit in ons geheue ingeprent is. In tye van nood wanneer ons paniekerig word oor 

wat ons te doen staan, moet hierdie trou van God outomaties ons gedagtes kan oorneem. 

Ten diepste is God self, Wie God is, wat God doen, en waarheen God met ons op pad is, ons troos.  

Niks anders nie. 

Oor die eeue, en oor die grense van lande en kontinente, roep die getuienis van duisende 

martelare ons op om aan God, en God alleen, vas te hou. 

Gebed 

Offergawes 

Slotlied: Lied 273:1,3,4 (laat my met u verenig lewe) 

1. Laat my met U verenig lewe, 

U wat die ware wynstok is; u 

krag gee my voortdurend lewe, 

bewaar my van verderfenis. 

Deurstroom, besiel en seën my 

sodat ek altyd vrugbaar bly. 

 

3. Geen groeikrag kom deur eie strewe, 

niks kan ek sonder U, o Heer; in u 

gemeenskap bloei my lewe en word die 

lewensvolheid meer. Ek wil aan U 

verbonde bly - bly U, o Here, steeds in my. 

 

4. Nee, Heer, van U wil ek nie skei nie, 

U wat die ware wynstok is. As ek nie 

in u liefde bly nie, is ek 'n loot wat 

vrugloos is. Gee dat ek altyd vrugbaar 

bly en U verheerlik word in my. 



 

Seën 

Musikale seën 

 


