
1 
 

Jou beeld van God skep jou. Hoe lyk jy en God vir ander mense? 

PREEK. 

„n Nuwe jaar het aangebreek, en as ons na die nuus luister en die wêreld bekyk, gaan dinge 
maar net aan soos voorheen. 

Wat my veral bekommer, is die vraag: Watter verskil maak gelowiges? 

Dit lyk nie asof Christene enigsins „n verskil maak waar hulle lewe nie. Die lande en plekke 
en stede waar die meeste mense Christene is, vaar nie eintlik beter met goed soos geweld, 
rassisme, klassisme, onreg, korrupsie, gierigheid, homofobie of enige algemene probleem 
nie. 

Nader vraag is: Water verskil maak ons  klompie Seesterre wat vanoggend hier bymekaar is, 
watter verskil maak ons in ons gemeenskap? 

Watter verskil maak ek – maak jy, aan enige plek of geselskap of situasie waarin ons was? 

Ek is seker die antwoord hierop verskil vir elkeen van ons – en dis ook soos dit hoort. 

Ek is ook seker dat die antwoord nie is: Absoluut geen verskil nie. Ek dink as ons mooi dink, 
of self vir die mense met wie on te doen het, sou vra: Water verskil het ek die afgelope  

10 min .... uur... dag.. week... jaar.. in jou lewe gemaak? 

Dan sal ons pragtige antwoorde kry. Antwoorde wat ons dankbaar maak, klein laat voel, en 
sal moed gee vir vorentoe. 

Die vraag is: Wat het die verskil gemaak? 

Ons kan ook die vraag omdraai: Wie, en wat het „n verskil gemaak in jou lewe – die afgelope 
week of maand of jaar of dekade? 

Wat het in jou lewe die grootste effek gehad op hoe jy lewe: 

Die een of ander “waarheid” of “geloofsfeit” wat jy by iemand gehoor het? 

Of 

Dit wat jy ervaar het toe geloof werklik liefde geword het in jou en ander mense se lewens? 

Wat trek jou na die gemeente toe: 

Die preke wat jy hoor? 

Of 

Die ervaring van medegelowiges wat God se liefde werklik maak in jou lewe? 

My eie belewenis is dat dit ervarings is. Self die mense wat vir goed gesê het wat waardevol 
was, my kop geswaai het, my nut laat dink het – selfs daar was dit die hele lewe van die 
persoon wat dit gesê of geskryf het, wat die wettige fondament gegee het vir wat ek gehoor 
het. 

Verder was dit toe mense na my geluister het – ek bedoel nie gehoorsaam was nie, ek 
bedoel hulle ore vir my beskikbaar gemaak -al het hulle nie antwoorde gehad nie – en ek 
kon ervaar: Ek kan maar Gys wees hier, dis OK. 

Dit het my geraak en gemotiveer en moed gegee om aan te hou om dissipel va Jesus te 
wees. 

Ek is oortuig daarvan dat die enigste manier waarop ons as gelowiges „n verskil sal kan 
maak, is wanneer ons geloof God se liefde volledig aan ander mense kommunikeer.  

Ons benodig „n geloof wat ons verander: wat dit wat ons glo verander, en wat wie ons 
in die wêreld is, verander. 

Dit beteken dat ons waarskynlik weer die “murg” van die evangelie” moet ontdek. 
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Toe lees ek die week „n beeld raak, wat die saak nogal mooi raakvat.  

As jy „n koek bak, en hy plons in –  

dan help dit nie te veel om dit met versiersuiker te probeer regdokter nie. 

Jy kan dalk die foute met mooi versiersuiker toeplak, en dan lyk dit nie te sleg van buite af 
nie.  

 

As jy dit egter hap, of sny, dan is dit net pure versiersuiker, en jy kry omtrent geen idee van 
watter tipe koek dit nou eintlik is nie. 

Jy moet maar van voor af begin, en dit van “onder af “ reg doen. 

Ek is oortuig daarvan dat die effek wat ons op mekaar en ons wêreld het, hang af van die 
mate waarin ons basiese elemente van wat Jesus ons kom leer het, in ons lewens waar 
maak. 

Die kere wat ons nie eintlik „n verskil maak nie, is wanneer ons basiese resep foutief is. 

Ons pogings om die kerk en ons godsdiens “reg te dokter” is baiekeer soos om „n koek wat 
geflop het, met versierings te probeer reg dokter. 

Ons verander die manier wat ons erediens hou, sing ander liedjies, preek sonder togas, 
steur ons nie so baie aan die kerkorde nie, maar die basiese resep waarmee ons werk, bly 
„n flop. 

Ons basiese DNA as kerkmense klop nie met die basiese DNA van God nie, en dan 
raak ons moedeloos omdat ons maniere “nie werk” nie. 

Ons weet: “dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar in Christus Jesus was” – 
Kol. 2:5.  Maar ons sukkel daarmee en weet nie mooi hoe om dit reg te kry nie. 

Ons gesindheid is maar dikwels dieselfde wraakgierigheid en kompetisie en agterbaksheid 
t.w.v. gewildheid as wat jy sien by mense wat nie Christene is nie. 

Ek hoop julle hoor mooi dat ek die hele tyd se “ons” en ek bedoel dit regtig. Ek dink nie ek 
doen dit reg en al die ander ouens is van die wa af nie. 

As ons „n kampioen-koek wil hê, moet ons by die basiese kampioen-resep bly. 

As ons gelowig en kerk wil wees soos ons bedoel is om te wees, moet ons eerste 
bestanddele die regtes wees. 

Ek dink die basiese bestanddele vir egte geloofslewe is: 

1. Ons moet reg dink oor God. 
2. Ons moet Jesus reg verstaan. 
3. Ons moet reg dink oor onsself. 
4. Ons moet raaksien wat is die gevolge hiervan vir ons hele lewe, en dit uitleef. 

 

1. Hoe dink ons oor God? 

Hoe jy oor God dink, bepaal hoe jy optree. Ons mense is „n beeld van die God wat ons 
aanbid en dien. If jy dit weet of nie. Of jy dit WIL weet of ni: Jy vertoon jou Gd deur jou 
gedrag. 

 As jou God kwaai is en alles en almal veroordeel, kan ons verwag jy sal ook baie te 
sê hê oor wat mense reg of verkeerd doen. 
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 As jou God mense sal martel, op aarde laat swaarkry en vir ewig in die hel laat 
brand - is dit vir jou ook aanvaarbaar om ander mense te martel – emosioneel, 
geestelik, selfs fisies – soos ons weet partykeer gebeur. Ek moet en mag mos maak 
soos my God!   

 As jy God voorstel as „n koning, dan wil ons almal eintlik konings wees wat regeer. 

 As jy dink God gee nie vreeslik om oor wat hier op aarde gebeur nie, sal jy ook niks 
voel vir ander mense en vir reg en geregtigheid nie. 

Kom ons draai dit om: Ons moet besef: Hoe ek leef, wys hoe my God is. 

Hoe kan ons dink oor God, wat ons sal help om „n “regte geloof” uit te leef? 

„n Baie ou beeld waarmee Christene probeer om oor God praat, is om te sê:  

God is Drie-enig. 

Maar nou moet ons dit reg verstaan. Die leer van die Drie-eenheid is nie bedoel om ons 
wiskundig deurmekaar te maak of om „n geheime soort som te wees nie.  

Om te sê God is Drie-enig probeer iets sê van die wese van God, nl 

 God is altyd in verhouding. Verhouding met God-self en skepping.  

 God is in liefde en God is self liefde. 

 

 

As ons hierdie “Liefesverhouding” spek as die wese van God mis, gaan ons geloofskoek 
flop! 

Verder moet ons onthou dat die wese van God is om Deel te neem aan en deel te wees van 
die werklikheid. 

Ons moet verstaan dat die oorspronklike “vleeswording,” die inkarnasie, die materie-wording 
van God, al by die skepping plaasgevind het, by wat ons vandag die “big bang” noem. 

 

Dit is toe God verskyn het en die heelal begin het. 

God is per definisie deel van alles en in alles. 

Alles wat is, is eintlik deel van die voetspoor, van die vingerafdrukke van God. 

Dit is hierdie “in die skepping wees” van God, wat ons ook die „Christus-beginsel‟ kan noem. 

Jesus, wat 2000j gelede gekom het, is „n bekendmaking , „n openbaring, van die patroon 
wat altyd en oral geld, nl:  

God is in alles, en alles is in God. 

Jy kan nie meer gees en materie van mekaar skei, as jy eers die Christus-beginsel gesnap 
het nie. 

As ons dus reg dink oor God, onthou ons dat God nie ver weg is nie. 

God is hier en God is betrokke by alles wat is. 

God is so naby, dat dit eintlik God is met Wie ons oral te doen kry, en vir Wie ons ander 
mense in ons laat teëkom. 
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Dit laat my nogal skrik, om te dink: Hoe lyk die God wat ek vir ander mense wys met my 
gedrag? – veral met die gedrag wat ek wys sonder om te dink. Want dis dan wat my 
basiese DNA deurskemer! 

Ons moet reg dink oor God, want hoe ek oor God dink, bepaal hoe ek elke dag optree. 

2. Ons moet reg dink oor Jesus. 

Ons het al gesê dat “Christus” nie Jesus se van was nie. Christus is die naam wat ons gee 
vir God se by en in alles wees. 

Ons noem Jesus dan die Christus, omdat Hy die bepalende “bewys” is van hoe God is.  

Jesus se hele lewe word dan eintlik „n beeld, gelykenis, metafoor, vir hoe God werk en 
hoe God is. 

God is aan mense se kant – en dan veral aan mense wat swaarkry en eenkant toe geskuif 
word deur ander mense.  

Jesus is die een wat vir ons wys hoe lyk God met „n lyf.  

Hoe lyk dit as God in mens-vorm verskyn. 

Ons wil baiekeer weet: Hoe is God nou eintlik? 

Dan gebruik ons allerhande groot en mooi woorde en idees soos  

 Ewig 

 Alom- teenwoordig 

 Al-magtig 

 Al-wetend 

Allerhande “Al-woorde” waarmee ons dink ons God eer. 

Maar God het nie ons eer of beskerming nodig nie. 

God het vir ons kom wys hoe is God: 

God is soos Jesus. 

Jesus het dus nie gekom om God se idee oor mense te verander nie. God dink reg van die 
begin af aan mense as die vorm en plek waarin God ervaarbaar word. 

Jesus het gekom om mense se idee oor God te verander. 

Jesus het vir ons kom wys hoe dit lyk wanneer God menswees oorvat, inneem, opeis as die 
plek en die manier waarop jy vir God kan teëkom. 

„n Belangrike kenmerk van lewe, wat ons nou uit Jesus se lewe sien, is dat egte lewe saam 
met en in God is. Dis lewe wat dood en opwekking insluit. Ons sien in Jesus se lewe dat 
dit die grondpatroon van lewe is,. Ons hoef dan nie te skrik as ons dit ook in ons eie lewens 
teëkom nie. Jesus nooi ons om Hom te volg – dan kan ons maar weet dat dit ook deel van 
die pad sal wees waarop ons gaan.  

Dis „n lewe waar ek elke dag stoei met my ego – my valse self wat moet doodgaan sodat my 
werklike self – dié self waarin God woon – na vore kan tree. Dán ervaar mense Jesus se 
liefde – God se liefde by my. God se Gees wat in my woon, neem dan my lewe oor. 

Dis amper asof God die “mens-patytjie” kom “gatecrash” het. God het in die menswees 
ingekom en gesê: “Van nou af is menswees MY plek!” 

As ons dan nou begin reg dink oor God en oor Jesus, dan moet ons ook 

3. Reg dink oor onsself. Wie is ek? 

Iemand sê dit lyk vir hom asof baie van ons se Bybel eers by Gen. 3 begin. Ons is sondaars 
en verdoem en verlore, want Eva het die appel geëet en vir Adam b haar gegee. Ons hoor 
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ook dikwels hoedat mense hierdie boodskap as verskoning gebruik wanneer hulle anders 
optree as wat hulle weet „n mens eintlik behoort op te tree. 

Ons hoor van en praat van “oersonde” of “erfsonde” en dit het so „n negatiewe 
uitwerking op hoe ons oor onsself dink en praat, dat mense baiekeer sukkel om te aanvaar 
dat hulle as God se beeld geskep is. 

As ons die Bybel van voor af lees, dan kry ons  

God se Gees “sweef” = “hover.” oor die water. 

Dis dieselfde woord wat gebruik word vir hoe „n hoenderhen oor haar kuikens waak. Sy is 
altyd daar! 

En dis hierdie Gees-God wat later sê: “kom ons maak mense as ons beeld, as ons 
gelykenis.” Ander woord is skaduwee. 

Hierdie Gees-God, wat in en om alles en almal is, maak mense om God se 
verteenwoordiger op die aarde te wees. As jy „n mens sien, moet jy eintlik herinner word 
aan God. Hoe ons as mense optree, moet dan „n skaduwee van God gooi daar waar ons is. 

En dis „n goeie skaduwee. In die verhaal van die Skepping, hoor ons 5x “en dit was goed.” 
En na die mens geskape is “dit was baie goed.” 

Ons kan dus weet dat hierdie wonderlike ding wat ons “Skepping” noem, is iewers heen op 
pad, en dis „n goeie koers en bestemming waarvoor alles gemaak is.  

Dit is op pad na goeie einde, want dit kom van goeie begin af.  

Die Skepping se storie begin met „n seën: “Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: 
“Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Gen. 1:28 

-0- 

Kom ons praat liewer van “Oorspronklike seën” of “oer-seën” as ons die begin van ons 
pad wil beskryf. 

Die hele lewe is eintlik die waarmaak van wat ons eintlik reeds is. 

NIE 

Die regmaak van dit wat verkeerd geloop het nie. 

As gelowiges en as kerk kan ons dus ophou met “sonde-bestuur.” Is dit of dat of nog iets 
nou sonde, en hoe op aarde vermy ons dit en hoe maak ek reg as dit nou gebeur het. 

Nee!! 

Jy is God se skaduwee en beeld.  

Jy is goed en reg gemaak. 

Wees nou net wie en wat jy is. 

Kom ons doen n oefening wat dit illustreer: 

Dink aan „n negatiewe stelling of beskrywing wat jy geneig is om vir of van jouself te sê – wat 
eintlik spruit uit „n gevoel van skaamte en nie goed genoeg wees nie, eerder as vanuit jou 
inherente waarde. Bv. 

Ek is..... 

Ek is.... 

Ek het nie genoeg nie. Ek kan nie mense na my huis nooi nie want my meubels is baie 
oud... 

Ek is dom/stupid.. Ek kan nie dinge so gou snap soos ander nie. Ek is stadig... 

Ek is nikswerd.. Niks wat ek doen is ooit goed genoeg nie 
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Skryf 2 sulke stellings op die briefie op die plek wat daarvoor oop gelos is. 

Verander dit nou, en skryf in die 1ste persoon, teenwoordige tyd, ( Ek is ...nou reeds...) „n 
bevestiging van die waarde wat God vir jou gegee het. 

Ek het nie genoeg nie .... Ek het nou reeds alles wat ek nodig het.. God gee dit vir my. 

Ek is dom/stupid.. Ek het die gesindheid en die denke van Christus. 

Ek is nikswerd.... Ek is waardevol in God se oë. Ek is God se geliefde kind. 

Herhaal die stellings stadig –  

Gaan doen dit hardop by die huis. Doen dit met oorgawe en vertroue, „n paar keer. 

Rus dan in die stille bewussyn dat jy klaar en vir altyd „n kind van God is. 

Dat jy niks hoef te doen om dit te verdien nie. 

Dat God jou oneindig liefhet. 

Dis waar en dis klaar! 

 

Nog „n fout wat ons dikwels maak, is om Skepping en Verlossing los van mekaar? te sien. 

Dis dan wat ons dink ons moet dit wat verkeerd geloop het by die skepping, regmaak sodat 
ons eendag verlos kan word. 

As Skepping en Verlossing egter losgemaak word van mekaar, maak ons dat God nie eintlik 
veel met die 1ste 14,900 miljoen jaar van Skepping te doen het nie. Dan word Verlossing 
God se PLAN B. Ek dink nie Verlossing is God se Plan B nie. Ek dink God se idee van die 
begin af is om in en om ons te wees en ons die geleentheid te gee om iets van die “beeld-
van-God-wees” te kan beleef.  

Dis hoekom ons Visie is: BELEEF GOD. 

Ervaar wat God in jou en vir jou doen, en doen dan God-dinge vir ander mense. 

As ons dan nou reg dink oor God, en oor Jesus en oor onsself, 

Is die vraag:  

4. So what? Wat nou? Hoe beïnvloed dit nou my lewe? 

Ek dink dit verander alles. 

Wie ek is en wat ek doen word bepaal deur my DNA , wat God se DNA is. 

Ek kry nie my waarde deur 

 te presteer en altyd te probeer wen nie. 

 Ook nie deur bymekaar te maak en meer en meer te wil HÊ nie. 

 Ook nie deur myself te breek deur by die een of ander klub of vriendekring te probeer 
inpas nie. 

Ek kry my waarde by die God Wie se beeld en skadu ek is. 

Jesus het my geleer om vir God te soek en te kry IN hierdie wêreld, in hierdie lewe, in 
hierdie liggaam, en in alles en almal met wie ek te doen kry. 

Ek vind God 

 In my naaste – my buurman, die persoon wat nood het wat op my pad kom. 

 In die brood en die wyn van die Nagmaal – en van elke ander maaltyd wat ek 
geniet of uitdeel, en aan God dink as ek dit doen. 

 In die fantastiese berge of sonsondergang,  

 maar ook in die droogte wat ons op ons knieë dwing.  
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 In die gewone elemente van ons dierbare aarde. 

In die Karoo wat dor is as ons met vakansie ry, en 3 weke later groen is. 

Dis „n ander idee vir godsdiens. 

Die oorspronklike betekenis van re-ligio is in elk geval : “om bymekaar te bring; te verbind.” 

As ons net dink hoe godsdienste oor die wêreld se hoof kenmerk amper is: Om te verdeel, 
om uitmekaar te hou, om te veroordeel omdat jy en joune nie goed genoeg/nie reg is nie – 
dan kan ons sien hoe „n groot gemors ons mense eintlik van godsdiens gemaak het. 

As ons by die regte bestanddele begin om die koek te bak, dan begin ons eintlik van 
onder af.  

 Ons begin by God wat hier in en om ons is;  

 By Jesus wat vir ons wys hoe God is; 

 By ons wat beeld en skaduwee van hierdie naby omgee-God is. 

As dit dan ons beeld van God en onsself is, dan bepaal dit ons alles. 

NBn: Die uitdaging en voorreg is om hierdie God en hierdie manier van dink oor God en 
godsdiens, as skaduwees, as beelde, elke dag waar te maak.   

Hoe jy lewe, wys in elk geval hoe die God lyk in Wie jy eintlik glo. 

Kom ons bak die kampioen-koek van lewe saam met God. 

Ons sorg dat ons van die begin af die regte bestanddele het en gebruik. Dit is beskikbaar. 
God gee dit vir ons. 

Lekker bak!   

 


