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Inleiding: 

1. 

Gemeente, broers en susters. 

Die jaar is verby.  2019 Is feitlik agter die rug en 2020 is om die draai. 

Voordat ons egter die nuwe jaar instorm wil ek net vra dat ons vir ŉ oomblik sal 

stilstaan en sal terugdink aan 2019. 

Spesifiek wil ek vra dat ons terugdink aan die woorde wat ek en jy geuiter het?  Wat 

het jy gesê aan die mense om jou? 

• Was dit woorde van liefde of haat?   

• Was dit opbouend of het jy daar deur afgebreek? 

• Het jy daardeur geskep, of was dit woorde wat wêrelde vernietig – wat 

verwoesting saai? 

• Het jy seergemaak met jou woorde, of vertroos? 

Indien ons eerlik is met onsself sal ons besef dat ons woorde baie keer eerder 

seermaak as opbou.  Dit is eerder gekenmerk deur haat en selfsug as 

onvoorwaarlike liefde.  Net somtyds, wanneer ons bewus is en in God se lig lewe, 

is ons in staat om werklik met ons woorde te genees en te herstel, liefde te betoon 

en te vergewe. 

Dit is egter die uitsondering.  Gewoonlik is ons woorde niksseggend en sonder 

waarde.  Gewoonlik is ons woorde onkreatief en sonder krag.   

Ons woorde handel gewoonlik oor rugby, die weer, politiek, skinderstories en 

soveel ander dinge wat geen verskil aan die wêreld gaan maak nie.  Dit is maar net 

woorde wat ons rondgooi om die stilte te vul – sodat die tyd vinniger verby sal 

gaan. 



Klink dit bekend?  Was die woorde van 2019 waardevol, soos diamante?  Was dit 

skeppend en kreatief?  Of was dit eerder klanke sonder melodie, hol simbole – 

niksseggend en sonder waarde? 

2. 

Hoekom stel ek die vraag aan u? 

Ek wil ons woorde met die woorde van God vergelyk/kontrasteer!   

Waar 2019, asook elke vorige jaar, deur hol simbole en klanke sonder melodie 

gevul was, is elke uitspraak van God, elke woord, kragvol, kreatief, skeppend en 

transformerend. 

Spesifiek, gemeente, word God se woord gekenmerk deur skepping, en 

openbaring.  Deur Sy woorde skep hy aan die eenkant en aan die ander kant 

openbaar Hy iets van sy hart aan die mensdom. 

Om dit te verduidelik wil ek ŉ paar tekste uit die Ou Testament voor hou. 

Die eerste het te make met  God se woord as skeppende handeling. 

Ons kyk na Genesis 1.  Vers 3-8 asook 26 – 27. (En let spesifiek op na God se 

stem/Woord) 

3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.4 Toe sien God dat die lig 

goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; 5 en God 

het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem.  

6 En God het gesê: Laat daar ’n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit 

skeiding maak tussen waters en waters. 7 God het toe die uitspansel gemaak en die 

waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. 

En dit was so. 8 En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit 

was môre, die tweede dag.  

26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en 

laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en 

oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En God het die 

mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en 

vrou het Hy hulle geskape.  



Ons sien dus baie duidelik dat waar die mens se woorde gewoonlik vernietig en 

afbreek is God se woord inherent skeppend.  Aan die hand van Sy Woord het God 

alles wat ons sien, hemel en aarde, ook elkeen van ons in die lewe geroep.  Waar 

ons woorde niksseggend en plat is, skep God op ŉ kreatiewe wyse die heelal.  

Deur God se Woord weef Hy materie op ŉ onbegryplike manier aan mekaar. 

Die tweede stel tekste wat ons lees het weer te doen met God se Woord as 

openbaring.  Ek lees net 3 tekste voor van ŉ menigte wat ons in die Ou Testament 

vind. 

Die eerste is Jeremia 1 vers 4: 

4 Die woord van die Here het tot my gekom: 5 Voordat Ek jou in die moederskoot 

gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou 

as profeet vir die nasies aangestel. 

Die tweede is Jesaja 43 vers 1: 

1 Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: 

Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. 

En laaste kyk ons na Amos 3 vers 1. 

1 Luister na die woord wat die Here teen julle rig, Israeliete, teen al die stamme 

wat Hy uit Egipte laat trek het: 2 Ek het net vir julle uitgekies uit al die volke van die 

aarde, daarom sal Ek julle straf oor al julle sondes. 

Waar ons woorde niks van ons self sê nie, en meestal mense van ons verstoot 

en vervreem, openbaar God sy hart aan die mens deur sy woorde.  Deur sy 

woorde dra Hy sy wil aan die mens oor, Sy droom, Sy wens vir die mensdom.  

Somtyds is dit woorde van liefde, somtyds van straf en oordeel, en ander kere weer 

van vergifnis.  Deur God se woord maak Hy iets van sy hart aan die mens sigbaar. 

3. 

Gemeente.  Op die punt wonder elkeen van u seker wat die ietwat abstrakte 

opmerkings oor God se woord as skeppende handeling en openbaring van sy 

Wil met ons teksgedeelte, Johannes 1: 1-18 te make het. 



Om die vraag te beantwoord moet ons eers ons teksgedeelte, Johannes 1 vers 1-18 

lees.  Hierin sal ons sien dat die skrywer van die Johannes evangelie die konsep 

van God se Woord herinterpreteer en gelykstel aan Jesus Christus. 

Kom ons lees die teksgedeelte saam – ŉ stuk aangrypende poësie. ŉ Lied wat deur 

die vroeë gemeentes van die kerk gesing is. 

Direk na die teks antwoord ons met die sing van lied 450 vers 1 en 2 terwyl ons so 

bly sit. 

 

Skriflesing:  (sittend) 

Johannes 1: 1-18 

 

Antwoord op skriflesing: 

U Woord, is ŉ lamp vir my voet. (2: 28) 

 

Prediking: 

4. 

Gemeente, vers 14 is die sleutel wat die teksgedeelte vir ons oopsluit. 

Wat staan in vers 14:  

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid 

gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en 

waarheid. 

Die eerste hoorders aan wie Johannes skryf, wie as Jode ŉ baie sterk konsep van 

God se Woord gehad het, sou deur die teks geskok word. Netso vang dit ons 

onkant wat gewoonlik dink dat die dat die Woord waarvan ons hier lees verwys 

na die Bybel. 

Daar word vir hulle gesê:  



• Julle dink miskien dat God van die begin van tyd deur sy Woord in die 

wêreld gehandel het.  Deur sy woord het Hy geskep en sy wil aan die 

wêreld geopenbaar.   

• Daar is egter ŉ ander dimensie tot God se openbaring en skepping waarvan 

julle nie bewus was nie.   

• Julle het gehoor dat Jesus gebore is –  wel hy is eintlik die wyse waarop 

God deur al die eeue besig is met die wêreld. 

• Jesus is nie net nou gebore as mens nie, nee, Hy was van die begin van tyd 

saam met God – hy is self God. 

• Jesus is God se Woord, sy skeppende handeling en openbaring aan die 

wêreld.  

• Alles, wat jy sien het deur Jesus tot stand. 

• In Hom, as God se woord, het Hy lewe gebring. 

• Deur Hom, as die Woord van God, bring Hy die lig wat die duisternis 

verdryf. 

Dus herinterpreteer die skrywer van Johannes die konsep van God se woord in 

terme van Jesus Christus.  Hy stel God se woord gelyk aan Jesus.  God se Woord 

word as ware gepersonifiseer in Jesus. 

So beskou is Jesus nie net nog ŉ mens nie.  Hy is nie net ŉ profeet of prediker 

nie.  Nee, Hy was van die begin van tyd saam met God, deel van God - God self.  

Deur Jesus, as die woord van God, het alles tot stand gekom.  As die Woord van 

God, is Hy die lig en die lewe vir die wêreld. 

5. 

Wat so aangrypend van die moeilike, abstrakte teksgedeelte is, is die feit dat Jesus 

as God se Woord nie net in die verlede deel was van God se skepping en 

openbaring nie.   

Nee, Jesus as God se woord, skep en openbaar ook vandag nog.   

Wat openbaar God deur Jesus as sy lewende woord.  Jesus sê self in hoofstuk 3 

ver 16 wat God aan die mens openbaar. 

 



Daar staan:   

God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in 

hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 

God se openbaring behels dus liefde vir elkeen van ons.  Die liefde is so groot dat 

hy sy enigste Seun, die Woord, aan ons gegee het.  Die wat in hom glo sal nie 

verlore gaan nie. 

Wat skep God vandag nog deur Jesus as sy lewende Woord:  Een van die 

plekke waar ons die antwoord vind is in Johannes 19 vers 26-27.  

Daar staan geskrywe: (26) Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie 

lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.” (27) Daarna sê Hy vir 

die dissipel: “Daar is jou moeder.” Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy 

huis geneem. 

God se skepping behels dus ŉ nuwe familie of gesin.  Die wat glo in Jesus se 

kruisiging, en opstanding kry outomaties deel aan God se gesin hier op aarde.  Deur 

in Jesus te glo word jy outomaties kinders van die Here. 

6. 

Om op te som. 

Die skrywer van Johannes sê met antwoorde in die eerste plek aan sy hoorders wie 

Jesus is. 

• Hy is die Woord van God, en Hy was van die begin van tyd deel van God se 

skeppende en openbarende handeling in die wêreld. 

Hy sê ook vir ons wat Jesus as God se woord op aarde kom doen het.   

• Eerstens het hy ons kom red van die dood en die sonde – ons sal nie langer 

verlore gaan nie.   

• En tweedens het Jesus sy gesin op aarde gestig – ons is nou kinders van 

God.  Vandag en elke dag. 

7. 

Ons sien dat God se woord altyd skeppend en openbarend van aard is. 



• In Jesus, sy vleesgeworde Woord, red God die wat in Hom glo. 

• In Jesus, sy vleesgeworde Woord, skep God ŉ nuwe huisgesin, ŉ nuwe 

koninkryk.   

• In Jesus openbaar God sy wil aan ons – ŉ lewe as ŉ kind van Here is moontlik 

deur geloof in Jesus Christus. 

Wat sê die preek vir ons dus oor ons woorde vir die jaar 2020? 

Vir alles wat God deur Jesus vir jou en my verwoord kan ons nie anders as om 

woorde te uiter wat skep en openbaar nie.   

• Skep nuwe gesinne, veilige hawes ens.   

• Openbaar iets van jouself maar ook veral van God. 

En laat die woorde nie by woorde bly nie. 

Christus, as die lewende woord, het oor gegaan in dade aan die kruis. 

Mag ons skeppende, openbarende woorde sigbaar word in ons dade, die wyse 

waarop ons leef.  

Amen. 

 


