
Om vir God te leef
Aankondigings
Tussenspel
Votum
Seëngroet
Loflied:33:1 en 2
Wet: Liefde vir naaste:
Corné Erasmus van CMR
Lied: 530:1 en 2
Bevestiging Kerkraadslede
Sang: 268
Gebed
Skriflesing: 
Prediking: Liefde vir God
Wie van ons weet werklik wat liefde 
vir  God  beteken?   Of  wat  die 
gemeenskap  van die Heilige  Gees 
beteken?  Wie weet wat dit beteken 
om vir God te leef?  Tot sy eer?

Soveel  pogings,  soveel  uiterstes. 
Ander  godsdienste  –  probeer  so 
hard om by God uit te kom.  Doen 
soveel goed om liefde te wys, een of 
ander godheid gelukkig te maak.

Ten  minste  in  Christendom  –  iets 
wat  ons  uniek  maak.   Wat? 
Genadige  God?   Vergifnis  vir 
sondes?  Ewige lewe?

Geloof: Help ons om sinvol te lewe, 
regte keuses te maak?  Waarborg 
gesonde  huwelike,  gesinne, 
sielkundige gesondheid?

Nee: net een ding maak ons uniek, 
Jesus  Christus.   Hoe  help  dit  ons 
om God lief te hê?

Liefde vir God?  Om die wet na te 
kom?  Wel – Jesus self het nie die 
Joodse  wet  volgens  die  letter 
nagekom nie – hy het op een dag 
sommer  drie  wette  op  een  slag 
gebreek  –  sabbatsgebod, 
reinheidsgebod en nog iets  toe Hy 
persoon  op  Sabbat  aangeraak  en 
gesond gemaak het.

Liefde vir God – 1 Joh 5: Om God 
se  gebooie  te  gehoorsaam. 
Johannes sê: En dis so maklik om 
die  gebooie  te  gehoorsaam. 
Daarmee  sou  nie  een  van  sy 
hoorders saamstem nie.  Veral nie 
die Jode nie.   Te veel  gebooie, te 
moeilik, te puntenerig, tegnies.

So:  Joh  bedoel  nie  dis  maar  net 
maklik nie.

Hy probeer  iets  anders  sê:   As  jy 
aan Jesus behoort, dan onderhou jy 
die  ware  wet  van  God,  dan  is  jy 
werklik lief vir God.

Om in Christus te glo.  Wat beteken 
dit?  Te glo Hy is die Seun van God. 
Te  glo  Hy  het  vir  ons  sondes 
gesterf,  en  het  opgestaan  uit  die 
dood.

Ja.  Maar ook baie meer.  Geloof is 
nie  instemming  met  ‘n  teorie  nie. 
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Intellektuele instemming nie.  Dis in 
elk  geval  nie  wat  geloof  in  Jesus 
behels  nie.   Soos  Jesus  self  sê: 
Selfs die duiwels weet dat Jesus die 
Seun van God is, dit red hulle nie. 
Die duiwels hoef dit nie eers te glo 
nie, hulle weet dit, hulle intellektuele 
instemming  is 100% dat Jesus die 
Seun van God is.

Geloof in Jesus is om Hom te volg. 
Om Hom te aanbid.  Om van jouself 
af te sterf.  Om Hom en sy wil, sy 
begeertes,  jou begin en jou einde, 
jou alles, te maak.

Nie  om  Hom  te  probeer  paai, 
omkoop  nie.   Nie  om  seëninge in 
die  OT  sin  (Joodse  sin,  heidense 
sin),  geld,  gesondheid,  sukses, 
voorspoed,  geluk,  te  verdien  nie. 
Nee – omdat jy Jesus leer ken het. 
Omdat jy saam met Hom kan stap.

Omdat  jy  weet  hoe  sy  hart  klop, 

omdat  jy met  sy oë na die wêreld 
kyk, na mense kyk.

Is  jy  lief  vir  God?   Net  jy  en  die 
Heilige Gees weet dit werklik.  Maar 
ander  kan  sien.   Aan  jou 
waardestelsel, jou manier van praat, 
besluit, dink.

Wat sou Jesus vandag dink van ons 
kerkgebou,  ons  klere  wat  ons 
aangetrek  het,  ons  gedagtes 
waarmee  ons  hier  sit?   Wat  sou 
Jesus sê oor die manier waarop ons 
hom, sonder om te weet dat dit Hy 
is, ontvang?  Wat sou Jesus sê oor 
dit wat in jou hart aangaan as jy na 
ander hier in die kerk kyk, oor hoe jy 
dink oor hulle?

Wat  sou Jesus sê oor die toestand 
van ons parkeerterrein,  die feit  dat 
ons  nissies  nou vol  is  …  oor  die 
spelling  op  die  bord  wat  soms 
verkeerd is?  Sou enige daarvan vir 

hom saak maak?  Sou Hy sê dat 
dit  ware  navolging  van  Hom is  en 
daarom liefde vir sy Vader is?

Wat  sou  Jesus  sê  oor  ons 
bymekaar  kom  hier,  en  honger 
mense net ‘n paar km van hier af?

Wat sou Jesus sê oor ons obsessie 
van die regte en verkeerde maniere 
om dinge te doen, wat net vererger 
het vandat Hy op aarde was?  Reg 
en  verkeerd,  ten  koste  van  die 
liefde.  Liefde wat vol voorwaardes 
is …

Wat  sou Jesus sê oor ons wat hier 
sit  en  Hom  en  sy  Vader  probeer 
objektiveer, en probeer om in lyn te 
val met hierdie realiteit?

In  plaas  daarvan  om  saam  met 
Hom  te  stap,  om  sy  hartklop,  sy 
liefde vir  mense,  sy perspektief  op 
die Vader, te deel …?
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Maw:  weet  ons  wat  liefde  vir  God 
beteken?   Of  is  die  meeste  hier 
steeds besig met godsdienstigheid, 
die strewe daarna om God op al die 
verkeerde  maniere  te  probeer 
liefhê?

Ons is so verkeerd geleer.  Eers het 
gelowiges aan allerhande rituele en 
simbole en valshede begin vashou 
(middeleeue).   Daarna  het  ‘n 
rasionalistiese,  intellektuele  geloof 
gevolg, toe (nou) veral ‘n geloof van 
ekstase (pinkster- en charismatiese 
kerke).

Liefde vir God is om Jesus Christus 
te  aanvaar  as  Seun  van  God, 
Verlosser.   En  Hom  te  volg.   Sy 
leiding deur die HG, om nie ‘n tree 
te neem sonder om te vra of dit in 
God se wil is nie.

Ek  weet  nie  wat  se  vorm  van 

gemeenskap die ander godsdienste 
met  hulle  gode  het  nie.   En  ons 
verskil daarin ook weer van mekaar.

Daarsonder  kan  ons  egter  nie  vir 
God lief wees nie.  Daarsonder sal 
ons …. Amen.

Gebed

Offergawes

Lied:  220:1, 2 en 3

Seën
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