
DIE HART VAN DIE EVANGELIE! 

1 Korintiërs 15:1-11 

BEVESTIGING VAN KERKRAADSLEDE 

8 Julie 2018 

Prediking: 

1.     Slide van hand  

Broers en susters. 

Ons word van alle kante gebombardeer.  Miskien nie deur mortiere of bomme wat 

uit vliegtuie val nie.  Nee, ons word eerder deur gedagte, opinies en idees 

toegegooi. 

Meer as ooit tevore is dit die geval.  Dit is die geval gemeente omdat inligting in 

vandag se moderne tyd vrylik beskikbaar is.  In die verlede was inligting beperk 

tot biblioteke, universiteite en skole.  En slegs sekere mense het toegang tot die 

inligting gehad.  Miskien die paar wat gaan studeer het.  Dalk die onderwyser op die 

dorp. Die predikant, die prokureur of die dokter.   

In vandag se tyd is dit egter geheel en al anders.  Waar inligting en kennis voorheen 

tot sekere instansie beperk was, is inligting vandag alom verkrygbaar.  Waar 

slegs sekere mense voorheen toegang tot inligting gehad het, kan elke persoon 

vandag met ŉ rekenaar of ŉ slimfoon, deur die klik van ŉ knoppie, kenners reg 

oor die wêreld raadpleeg en hulle vrae beantwoord. 

Daarom moet predikante in vandag se tyd op hulle hoede wees want lidmate kan 

navorsing gaan doen en vasstel lof hulle nonsens praat. 

Dit eindig egter nie hier nie gemeente.  As gevolg van sosiale media soos 

facebook, die televisie en koerante word jy vandag blootgestel aan ander se 

gedagtes, opinies en idees sonder dat jy eers daarvoor gevra het.  So is dit ook 

met elkeen van ons.  Elke dag word ons gebombardeer deur gedagte, ideologie, 

opinies en soveel meer.   

Dit voel amper vir ons asof ons in ŉ vertrek vol mense staan.  En almal praat gelyk 

met jou.  Van die mense fluister terwyl ander weer op jou skree.  Ander praat weer 



duidelik en formuleer hulle argument op logiese manier, terwyl ander weer van 

emosie en retoriek gebruik maak.  Wat dit nog erger maak is dat meeste van die 

stemme mekaar weerspreek. 

En waaroor praat die mense in die vertrek?  Of eerder, met watse boodskappe word 

jy gebombardeer? 

 Dit handel oor geloof en die sake van geloof.  Bestaan God, het Jesus gelewe 

en uit die dood opgestaan?  Wat van die groot of klein doop?  Ander redeneer 

weer oor die plek en nut van die kerk. 

 In ander gevalle word ons weer gebombardeer deur debatte wat handel oor 

etiese sake.  Sake soos aborsie, homoseksualiteit, saamwoonverhoudings en 

soveel meer. 

 Dit gebeur ook dat ons kontrasterende boodskappe hoor ten opsigte van die 

wetenskap.  Hoe oud is die heelal?  Is daar iets soos die “Big Bang”?  Wat 

van evolusie – is ons deur God geskape soos Genesis ons vertel, of is ons 

bestaan te vinde in evolusie en die oermens. 

 En dan het ons nog nie eers oor politiek begin praat nie.  Elke koerant, elke 

nuusberig het ŉ ander opinie ten opsigte van ons politieke situasie.  Selfs 

sangers is nou eweskielik politiekekenners.   

Die gevolg van dit alles, gemeente, is dat dit al hoe moeiliker raak om te 

onderskei tussen waarheid en leuens.  Dit gebeur meer en meer dat ons nie 

meer kan vas stel wat ŉ goeie of slegte argumente is nie.  Wat is goeie inligting, wat 

is slegte inligting? 

 Dit kan self so erg raak dat ons nie eers meer self ŉ standpunt het nie. 

 Al wat ons uiteindelik kan sê is “ek weet nie”. 

 “Ek weet nie wie om te glo nie.” 

 “Ek weet nie wat om te glo nie?” 

Miskien klink dit veregaande.  Laat ek u egter verseker.  Daar is baie mense onder 

ons wat baie angstig is, wat selfs bang is, omdat hulle nie meer die 

“waarheid” so goed soos voorheen kan definieer nie.  In ŉ wêreld waar almal die 

teenoorgestelde op die selfde oomblik sê is dit nie meer so maklik om te sê wat reg 



of verkeerd is nie.  Dit is nie meer so maklik om wit en swart van mekaar te 

onderskei nie.  Alles is nou maar net grys. 

 

2.   Slide van borde 

Vandag het ons 1 Korintiërs 15 vers 1-11 gelees.  Die teksgedeelte, die brief, is aan 

mense geskryf wat hulle in ŉ soortgelyke posisie as ons bevind.  Hulle ervaar 

soortgelyke emosies as ons.  Hulle loop met die selfde angs en onsekerheid 

as ons in hul harte rond.  En hulle wonder ook wie om te glo.  Hulle vra ook 

mekaar af:  Wat moet ons glo? 

Ons onsekerheid en ags onstaan omdat ons in ŉ sekere sin deur inligting toegegooi 

word.  Dit raak al hoe moeiliker om in die warboel van inligting ons hande op die 

waarheid te kry. 

Die gemeentelede van Korinte loop egter met die onsekerheid en angs in hulle 

harte rond omdat hulle in ŉ stad woon  

 waar daar baie verskillende mense, nasies, politieke groeperings en gelowe is.   

 Reg om hulle is daar mense van verskillende dele van die wêreld.   

 En elkeen van die mense hang sy eie geloof aan.   

 Elkeen het sy eie idees, gebruike, filosofie en opinies.   

 Dit is ook nie vreemd nie.  Korinte was een van die grootste hawestede van 

die antieke tyd.  Amper soos Londen of Dubai vandag. 

Wat die situasie verder gekompliseer het, was die feit dat die einste gemeente in 

korinte nie net Jode of Grieke in hul gemeente gehad het nie.   

 Afgesien van die Jode en Grieke was daar ook Assiriërs, Romeine, Egiptenare 

en vele meer.   

 In die gemeente was daar vrye burgers en slawe.   

 Die gevolg was dat elkeen sy eie gebruike, gewoonte en tradisies in die 

gemeente in gebring het.   

 Baie van die mense het vanuit die heidensegelowe tot bekering gebring en die 

gebruike en opvattings in die gemeente in gedra. 



Broers en susters  Omdat die groep mense hulself in ŉ stad soos Korinte bevind, 

omdat hulle gemeente bestaan uit verskillende mense met verskillende gebruike en 

idees het dit gely tot ŉ situasie van onsekerheid, afvalligheid, twyfel en selfs 

ongeloof in die gemeente.  Soos die tyd aan gegaan het, onder die invloed van al 

die verskillende gebruike en opinies, het die gemeente se geloof vervlak. 

 Lees ons die brief aan Korinte sien ons dat daar teologiese skeeftrekkings 

plaasgevind het. 

 Hulle het agter dwaalleerraars aangeloop. 

 Van die mense het weer Griekse filosofie begin aanhang. 

 Ander het weer hul ou heidense geloofsgebruike die gemeente in gedra. 

 In so ŉ mate dat hulle die heilige nagmaal omskep het in ŉ geleentheid om te 

drink en rond te slaap. 

 Verder het hulle ook oormatig gefokus op die Gees en die spreek in tale.  

Daarom sê Paulus vir die gemeente in Korintiërs 13 dat die belangrikste gawe 

van die Gees nie spreek in tale is nie, maar die LIEFDE. 

3.  Slide van vinger met lint en hart 

Om die onsekerheid, die angs en die vervlakking van hul geloof aan te spreek word 

1 Korintiërs 15 vers 1-11 aan die gemeente geskryf. 

En dan begin Paulus deur aan die gemeente te sê:  

 “ONTHOU.”   

 In ŉ dol deurmekaar wêreld waar julle van alle kante bedreig word en soveel 

verkillende teenstrydige boodskappe hoor – onthou. 

 In ŉ wêreld vol vreemde gebruike, denke, gelowe en tradisies – onthou. 

 In ŉ wêreld waar die versoeking van die sonde om elke hoek vir jou wag – 

onthou. 

 In ŉ wêreld gevul met verskillende mense met verskillende opinies. In ŉ 

wêreld waar dwaalleerraars jou daagliks om die bos wil ly – onthou. 

 Paulus sê aan hulle:  in ŉ wêreld gevul met angs, onsekerheid, twyfel en 

ongeloof – onthou. 

Slide van Jesus aan die kruis. 



En wat moet hulle onthou:  eenvoudig gestel – die evangelie.  En die kern van die 

evangelie is dit:  Christus het vir ons sondes gesterf; Hy is begrawe; en op die 

derde dag is Hy opgewek uit die dood. 

 Hou ons aan enigiets anders vas is dit tevergeefs.   

 Soek ons sin in die filosofie, in tradisies, gebruike, heidense gelowe is dit 

tevergeefs.   

 Soek ons waarde en betekenis in die leer van dwaalleerraars of in die 

selfsugtige sonde van die wêreld is dit tevergeefs.   

NEE, sê Paulus.  Die enigste waarde wat jy in die lewe kan vind is die evangelie.  

En dit is dat Jesus gebore is, dat Hy vir ons gesterf het en dat Hy uit die dood 

opgewek is. 

 Hiervan kan elkeen verseker wees want dit is reeds in die Ou Testament 

voorspel.   

 En nog meer: Jesus het na sy opstanding aan verskei mense verskyn.  Self 

aan Paulus wat dit nie eers verdien het nie. 

Hou die gemeente aan die een waarheid vas dan sal standvastig in die geloof bly.  

Dan sal twyfel, onsekerheid en angs, deur die werking van die Gees, soos mis voor 

die son verdwyn. 

Hou die gemeente aan die waarheid , die hart van die evangelie vas, sal die 

gemeente in Korinte God dien soos wat daar van hulle verwag word en sal daar nie 

verdere afvalligheid wees nie. 

4.    Slide van ma wat by die kruis kniel en bid 

Ek sluit af gemeente. 

Elkeen van ons, elke gemeentelid, en ook die kerkraadslede wat ons vandag in 

die amp bevestig het loop met ŉ stuk onsekerheid in hul harte rond.  Van alle 

kante praat mense en hulle vertel ons wat reg en verkeerd is, wie om te glo, wat om 

te glo.  Dan gebeur dit soms dat ons soos die gemeente in Korinte die pad byster 

raak. 



Gebeur dit moet ons egter net hierdie boodskap van Paulus in herinnering roep.  

Ons moet die evangelie en die hart van die evangelie onthou.  In ŉ wêreld met 

soveel stemme, met soveel teenstrydige boodskappe, is daar eintlik maar net een 

boodskap wat werklik tel.  En dit is: Christus het vir ons sondes gesterf; Hy is 

begrawe; en op die derde dag is Hy opgewek uit die dood. 

 Hou ons aan die boodskap vas vind ons dat ons nie meer die pad byster raak 

nie.   

 Vind ons dat ons ons self nie meer blind staar aan die dinge van die wêreld 

nie.   

 Hou ons aan die boodskap vas, die realiteit, leen ons ons ore nie meer so baie 

uit aan ander se opinies nie.   

 Dan vrees ons nie meer oor die politiek van die land nie.   

 Dan is kwessies soos evolusie nie eers meer belangrik nie.  Dan word dit alles 

net bysake.  

Hou ons aan die evangelie van Jesus Christus vas, en niks anders nie, kom ons 

gou agter dat die wêreld nie meer so deurmekaar plek is nie.  Dan is my eie 

lewe nie eers meer so deurmekaar nie.  Nee, hou ons slegs aan Jesus vas, vind 

ons dat die wêreld tog bietjie sin maak.  Dan vind ons dat ons eie lewens tog van 

waarde is, tog sin maak, tog betekenis het. 

En terselfdertyd moet daar gesê word:  Ons wat die hart van die evangelie in ons 

harte geskryf het, wie die twyfel en onsekerheid oorwin het, moet ook ons roeping in 

die wêreld nakom.  Dit is ons taak om sekerheid, hoop en troos te bring na ŉ wêreld 

wat verswelg word deur sinloosheid. Dit is die taak van predikante, kerkraadslede, 

en elkeen van u wat vanoggend hier sit. 

Amen 


