
JESUS CEISTUS - DIE LIG VAN DIE \79-'U::LD. 

,Ek is die lig van dje wereld; \Vie my volg, sal sekerlik nie in 

die duisi.ernis wandel nie, maar sal die lig van die lewe h~." Hierdie 

is ' n vreemde aankondiging. Dit beweer 'n unieke plek vir Jesus Chris

tus as die lig. Hog meer, di t ·oeweer sy mag ocr die wereld, mag om 

mensa lcwe te gee. Tog, hoe vreemd ook die aanspraak, die lewenda Chris

tus volbard daarmee . Ter sal:e i s nie dat sommige di t v3n Eom ee nie, 

maar dat Hy aa lcqende Hear nog manse konfronteer. llense probeer om 

Hom te vergeet , maar vroei:ir of later word die aanspraak herbaal. \'/at 

ook die weerklank, Hy nooi mensa om die gos:;>rek me·t hulls voort te sit. 

·ne is dis manse wat Hy aanepreek? l!cmse net E>OOS bulle is, be

eig met bulle dagtaak, besig met bulle daaglikse bestaan. Mensa met 

bulself en met bulle gesinne gemoeid: tevrede of ve~vard, verveeld of 

ontsteld. Alle soorte mensa, rykes on armes , boere en fabriekewerkers, 

students en soldate, die wat sy naam dra en die -r1at di t nie c!oen nie. 

Almal van one, not soos ens is. 

Waaroor gaan die gesprek? Oor Chrietus , die Lig. Lig ic 'n woord 

wat one alma.l daaglike gebruik. Lig en enorgie is fundamenteel J.n die 

wereld waarin one lewe ; sender die lig van die eon sou laws 0pbou om te 

Ma~r omd.a.t lig so fundamenteel is, gebruik one die woord ,llg" 

in ander verbande, sowel as in 'n letterlike sin. So praat one van ,lig" 

wat,gewer};l'word op 'n probleem wat one hinder, en van ,in die duist~nis 

as one dom is, of die pad vorentoe nie sien nie. Lig bet •n sim-

1 vir gesondheid en vryheid en alles waarna manse verlang,geword; en dit 

s waar in die Bybel soos in ander boeke . 

Is dit die dings waaroor Jesus Cbristus praat as Hy daarop aanspra.&c 

dat Hy die lig van di e wareld is? Ja - en nee . Ja, omdat Hy letter

en ernetige siekes genese bet; ja, omdat Hy aan ba.ie manse 

verlange geskenk bet; en nee, omdat nie alc:al die lig wat bulle ver

bet in Hom gevind bet nie . Sommige, wat redelik tevrede wan met sake 

is oeegedeel dat die lig, wat bulle gedink bet 

le besit, dt.isternis was . En dit is va.ndag nog waar. Die lig van Chris

as lig voor nie, en indien ens beg1a om te e3 .~ 

lig is , en Jesus Christus is nie daardie lig nie", begryp one nie 

op aankom nie. Ons luister nog nie na Hom nie , maar net na ons-

na iemand anders. Sy eie vorekil van ander eise, on verg nou

aandag. 
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Gestel nou ons gaan diaper, en let daarop dat die Dybel 
baie keor van lig praat as dit na Ood self ve~r.rs . Ook hierin 
is dit soos baie ander boeke. Van b~ie godsdienste is dit wnar 

II dat wanneor hulle na die goddelike verrrys, bulle die woord ,.lig 
gebruik. Volt;ens die Koran is .U.lah die lig van hon:el en aarde; 
deur sy openbaring lei by mensa op die pad na sy lig. In Indii word 
godhede baie keer in soortgelyke terme boskrywe. Shiva, bv. , is 

,.oral lig, sodo.t mons nie kan se dis bier of dis danr nie" . Die Ab
solute van Vedanta is omskrywe as ,.verligte lig, wat self skyn" . 
Boeddhieme vorklaar dat die leer van die Doedda die lig is wat 
duiaternis verja. Kan ons uit die betekenisse van ,.lig" in hierdie 
~nder godsdien!lte leer wat dit is wat Josus voorgee om te wees? 

Bier e~oet one nee antwoord. Sy aanspraak daarop dat Hy 
die Lig ~n die wereld ie, is in werklikheid 'n aanapraak daarop 
dat Hy van God kom. l!aar die God van \Tie Hy spreek moet maar 
nie net eonvoudig verstaan word as die Hoogate ':lese n~ wie ander 
codsdiensto on filosofiij aspireer nie. Hy is nie maar net die bron 
yan die vorligting van one verstand nie, on sy lig bestaan nie maar 
net daaruit do.t dit one die weg wat ons moot volg wil leer nie. 
Nee , Hy is die Grote en die Hoilige \'/at ay llaam bekond gemaak het 
on sy gebod aan Abraham, Moses en die profete gogee hot. Hy het 
'n volk, Israel, vir ey eie besondere dool uitverkies, bulle uit 
elawerny uitgolei, en bulle deur die woestyn na die beloofde land 
deur vuurkolan en wolk gelei. Op elke draai van biordie pad hot 
hulls Hom ontmoet, en al bet hulls di~Tels rebelleer, bet bulle 
ontdek dat bulle nie sy bevele kon 1gnoreer nie, D~was nie eo
seer dat bulle Hom geken bet nie, maar dtt Hy bulle geken bet, dou.r
en-deur, en hierdie besef dat bulle dour Hom gekon is was ieto waar
van bulle nio kon ontsnap nie. Sy woord bet na bulle gekom, en bul
le kon nie anders as luister nie . Hulle bet derhalwe van sy teen
woordigheid ns van 'n verblindende lig, 'n ontaag-inboesemende heer
likheid, gepraat; iets wat ondraaglik sou gewees bet was dit nie 
vir die ontdokking dat die enigste rede waarom Hy sy greep op bul
le gehou hot hierin gele bet dat Hy vir hulls omgegee het, w~nr 
bulle ook cogaan hot en wat bulle ook codoen hot . Vir bulle was sy 
lig 'n tekon van sy heerl1khe1d en mag, sy woord en trou, sy ver
skroeiende oordoel en sy genesende genade. 

Ons mag dink dat hiordie Bybelse verhaal van die God met 
wie one te doon bet, nou maar net een van b~ie verbale is, enigo 
waarvan ~r n:ag wees. Maar die Bybel self is allea behalwe tevrede 
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met hierdio nn~~oord. Sy profete, wetgecrors en npootels gotuig dat 
die God van Israel die ::Jnige God is, bui te die peil van vorgolyking. 
Hy alloen regoor oor die hemele on die aarde. Dit is Hy wat in die 
begin gese hot ,lo.at da.ar lig wees", en dnar was lig. Toe Hy ui t 

'n sedebodorv;o GOpeupel in Egipte ' n volk gemaak bet - dit op sy 
eie onverw~ste oanier - bet Ey ~aar net die proses wat by die skep
ping self ontstaan bet, voortgesit - 'n proses wat op sy tyd op 

niks minder as ' n nuwe skepping sou uitloop. 

Herho.aldelik getuig Bybelskry.1ers van die ongeijv1enaardheid 
van hierdio volk omdat sy God ongeewenaard is . Die buitegewone ver
klaring van Josue moet verataan word as ' n vervulling van Gods bolof
te aan sy volk, as 'n aankondiging van die daeraad van 'n nuwe akep
ping. In sy aansprcak da.J.rop dat Hy die lie van die wereld is, laat 
geld die Soun van God sy mag om one die God v~t Hy as Vader ken, te 
to on. ,,Hy '"~t my gesien bet, bet die Vader gesien". Ook Hy is 'n 
Israeliet, sy volk is dio volk van Israel, en bulle taal sy moeder
taal. Hy roak aanspraak daarop dat die lig wat saam met Hom in die 
wereld gekom bet, dieselfde lig is waarvan die ':"let en die Profeta 
gepraat hot. '.?at meer is, volgens sy aanspraak hc.t bierdie lig die 
mag om manse in staat te stel om kindera van God to word. So 'n mag, 
wnt nie not die wereld random one verlig nie, maar ook one harte 
binnedring on ons innerlike weso berekep, is 1n baio besondera lig. 

Ons kan derbalwe nie die aktiwitoit van Jesus verklaar dour 
eenvoudig te sa dat Hy ~et ons spreek of met ons geselskap voor nie, 
of ons dit weot of nie , Hy doen dinge aan ons, en of ons daarvan hou 
of nie, ken Hy one deur-en-deur. Hierdie govoel van geken te wees is 
miskien die depste besef in alle menslike ondervinding' maar dit is 
nie almal \"r.lt kan erken wie di t is wat vir bulle kon nie . One moet 
onssolf dus borinner presies wie Hy is en '1at By doen ; dan sal ons 
bater in sta..l.t neos om sy aanspraak op ons te aanvaar - of te ver-
vterp. 

Die Apostoliese Geloofsbelydenis spreek van Hom as die 
Saun van Go~, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die 
maagd llaria, wat gely bet onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterwe 
en begrawe is, en ter helle neergedaal bet; ~t op die derde dag 
weer opgostaan bet uit die dode, opgevaar hot na die hemel, en sit 
aan dio roeterhand van God , die Alma6t1ge Vader; vanwaar Hy sal kom 
om te oordoel dio lewende en die dode. 
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Boo hat dit gekom dAt die Kerk so 'n bolydenis gedoan hot? 

Dit WllO die opsomming van die apostolicso boodskap en tradisie, wat 

mondelings oorgedra is, sowel as in die geskrewe woords ,By, wat in 

die gestalte van God was, hot dit geen roof gang om aan Ood gelyk 

te wees nie, oa~r het Homself ontledig deur dio gestalte van 'n 

dienskneg ann te neem en aan die manse gelyk te word; on in ge

da4nte gevind as 'n mens, hot By Homself verneder dour gohoorsaao 

to word tot die dood toe, ja, die dood van die Kruis . Daarom het 

God hom ook uitcrcate verhoog en Hom 'n naam gegoo wat bo elke na~ 

is. Sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van dio wat in 

die hemal on die wat op die aarde on die wat onder dio'aarde is". 

(Filippense 2 :6- 10). 

In dio ~angelies word die l~ve van hierdie Jeaus nog meer 

volledig bosk~ve: Jesus is van Nasaret in Galilea afkomstig en 

is deur Johannes in die Jordaan gedoop ••••• Hy was veertig dee in 

dio woestyn, dour die duiwel versoek ••••• By het gekom, predikende 

die goeie tyding van God ••••• By hot geleer soos eon wat gesag hot 

By het saam mot die sondaars en dis tollenaars geiet ••••• By hat al

lo voedsel rein verklaar •• ••• By hot vir bulle vertel dat die 

Seun van dio mens moat ly • • • • • ,neem julle kruis op on volg my" ••••• 

Hy het Jerusalem en die tempol binno gogaan Hy hot die pasen 

saam met sy dissipels geeet .. .. . By hot vir bulle gese : ,Julle sal 

almal aanstoot neem aan my" •••• • Hy is vorraai, govange geneem, vcr

hoor, veroordeel, gespot en bespuug, gekruisig, begrawe •• • • • en toe, 

op Paaemore: , Seek julle Jesus vnn ~Tasaret? By het opgestaan ••••• " 

Hoe boken Christene dio lig van die verrese Christus? Bulle 

doen dit dour bulself aan sy mag te ondcrwerp. Nou kan one duidelik 

sien wat hiordie mag is . Conse kom na Hom on vind genesing ae bul

le siek is, troos as hulle treur, moog of oensaam is, on vrougde 

dour eenvoudig mot Hom te verkeer . Uaa.r lly ka.n ook etreng woes: Hy 

veroordeol . sender enige kompromie, alle kleinsielighoid, selfsug 

en skynheiligheid: dit is die brandende lig van sy oordeel oor sonde. 

Tog staak Hy nooit sy belang in elkeen ~~t sy bulp verg nie: dit is 

die lig van sy liefde. Dn wanneer Hy te sterwe kom is die moos drae

tiese oordeel op ander manse juis dit dat By vir bulle genoeg omgee 

om vir hullc to stcrwe, te~·r.rl bulle nio gewillig is om vir Hom to 

ste~10 nio. lla.c.r dit bewys maar net sy liefdo vir bulle, aodat die 

lig van ey oordoel aan die kruis , •Nat one toon sooe one is, en die 

lig van sy liefda, wo.t one toon watter waa.rde Hy aan one hog ten spyte 

van alles, sa.am straal in eon gleed van lig v~t one oordsel en tege

lykertyd·red. Lig toon dingo aooe hullo is , In hierdie lig sian ons 
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nie net onssolf nie , maar ook ander monee soos bulle werklik is, 

en weot ons dat bulle, aoos one, aangeneem on horskep kan word 

deur Hom. Uou YTOrd di t vir ons moontlik om oor bulle besorgd te 

weos soos By oor bulle besorgd was. Net die feit dat ons dit kan 

doen verras ons, en dikwels faal ons, c~r sy nmve lig val ten 

minste op die wereld rondom one. Nou begin one besef hoe hy deel 

in alle mensliko verlange na die lig, on tog al daardie verlange her

vorm. By ween oor Jerusalem, maar vir homsolf vra By geen jammerte 

nie. rrat nog moor verbasend is - sy lig horskep nie alleen die w6-

reld rondom ons nie- dit herskep one ook. Ons was vantevore blind 

nou sien ons . Dn wat ons sien is vir Hom, in ander monee en solfs 

{al skyn dit onmoontlik) in oneself. 

Dit is hoe sy lig nog skyn- nie soos die lig van ander groot 

figure dour bulle leorstukke nie, maar van Homself, en omdat By Rom

self vir andere gegee bet en Romself nog aan sy Liggaam, die Kerk, 

gee. Aan dio Kork hot by sy krag, die Reilige Geos, gegee, en bet 

dit met sy bodieninge van die versoeninb bolas. (Handelinge 1 en 2). 

In die werold van lyding en duisternie word sy oorwinning deur die 

Kork beskikb~ gestel. Aan manse, selfbedro~ en wanhopend, kom 

die OOI'\"Tinnondo tyding van die apostels on die profete deur die Kerk. 

Die getuionis van die Kerk deur alle oeue been, ook in ons eeu, is 

die getuionis van al die heiligeo en martelare \?at deur die krag van 

die Hoiliao Gees saam aan een tafel brood brook en uit die duister

nis na hiordio wonderlik lig getrek word. Dit is die getuienis van 

alcal wat in elke land aansluit by die Kerk se lofkreet: ,Lig van 
" alle ligte , ~re God van alle gode • 

Dit is ogter maklik om oor hierdie dingo to praat en moei

lik om d.wl.rvolgens to lowe. Manse word vorblind deur allorlei mens

like twyfol , vooroordeel on eioliefde. Christone moot dus erken dat, 

terwyl bulle hierdie bui tongo\Vono aanspraak maak, bulle maar dood

gewone monee bly, met slags hierdie troos dat bulle Beer ay hand op 

bulle gele hot on bulle altyd sal ondorhou. Om sy aanspraak te aan

v~ is moailik weens die eksklusiwitoit daarvan: alloenlik deur 

Hom ontvar.a manse die lig van die l"G:'re. llaar dit is ook moeilik 

weens die inklusim tei t daarvan: By hot vir almal gestel'\?e. Die 

kring van ons liefde bly klein in vergolyking met die cmvsng van sy 

liefde. Vir bulle wat in werklikheid sy aanspraak vertrou voorsien 

die w~reld cronoog moeilikhodo en genoeg geleenthede om in sy lig te 

wandel , oral YTaar d.a~rdie lig duisternis toekom. 
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'7aar sion one hierdie duisternis in c!ie worel d van vandag? ::>it 
sluit in die droofheid en leed van dio wat ly; kinders sender tuistos, 
vlugtelinge sondor voedsel , al~l wo.t ondordruk word. Onder ons is 
daar miljoene ·~io so barto dour 'n skuldgovool vorgif is - sor.der vor-
giffenis, onvorooond. 

bulle gesluit gocion! 

Eoeveel hot al die ope dour na die toe&oms teen 
Hoeveel sidder vir die onhoil wc.t in die pad 

voor bulle opdoom! Vor·skillende persons, volke, nasies ondervind bul
le eie voro van duisternis, en •:1ord daardeur gosl;;ok. Die lig van God 
in Christus toon hiordie starro wac.rboid dat die censdom in sy geheel 
vanweU die duistornis van ydelheid, sonde on dood ly. llaar dit doen 
meer: dit voorsion, by die lyding ook 'n solidaritsit. Jesus Chris
tus vereenselnig Ilom met die armes, die ondordruktes, dio ui tgeworpe
noc, on die Karle, \'!O.t sy Liggaam is , moot diosolfde doen. '.7anneer dit 
gebeur, skyn dio lig des te belderder weens die duistornis rondom. In 
die tydstip van duistornis sien die Christen hoop; waar die wereld 
slegs duistornis sion, kan by lig sien. 

Ook kom daar 'n v erandering in dio wa~debepaling van die werold 
ton opsigte vc.n m1t lig werlik is. One sion bv. rondom one voorui t
gang in die aanval op siekte, armoodo en onkunde; die toenomende on
darlings afhc.nklikhoid van die wereld; optrodo in dio rigting van 
owansipasie ; censo oral aangegryp dour droooboolde van 'n bater toe
koms. Liljoone oonso ontvang 'n grotor ~ndeol in die opbrengs van 
die aarde en in dio voordelo van die boakan ing. Die Skepper begunstig 
one mot onvordicndo gawes en die wat waarlik oor bulle medomons begaan 
is, die wa t kant lcies met die nederigos em die c.rmos, kan vir hicrdie 
feit mnar not dankbo.ar wees . Sulko vooruitganG ::an egter nie summior 
as die koms van dio lig van 'n nuwe dag bosroot uord nie. Nuwe kennis 
bring nuwe gevare. Nouer verband tuseen n~sies bring some nuwe stryd
vrae. Optrodo in die rigting van emansipasie ve~1ek some nuwero vorms 
van onderdrukking. Voorspoed kan die mens lao.t vergeet waar sy rykdom 
vandaan kom - die uitbuiting van andere; dit kan die mens bloot ' n ver
dediger van sy oie selfsugtige belange mac.k, on hom blind maak teenoor 
die diepere lenensbolange en teonoor die lyding van andere . Geskied
kundige gebeurtcnisse wat begroet is as die aankondigere van die lig, 
mag due draers van die duisternis weos. Dit is voo~1aar moeilik om 'n 
ekeidslyn tussen lis en duisternis te trok. Die lig wat ons in ons 
veronderstel mag duisternis woes, en dan nogal groot duisternis. llaar 
wat one wel west is dat die lewende Beer op daardie grens etaan, en 
nag in dag omskep. Hy verduidelik wat dit boteken om mens te weos want 
alleen Hy bet die mensbeid in al sy woelinge aanvaar on te midde daar
van die gehoorsaambeid wnt God vereis, op volmaa.kte wyse ver-;1esenlik. 
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Die plol~ wnar ens woon is die pleic wa.:.r Hy ons nou beveel oc c.an 
die woreld to {;Ctuig en om die worold to dion. Hier is dit wa.ar By se: 
,.Ek het U ' n lig van die nasies gemaak, 3odat U tot redding sal wees 
tot aan dio einde van die aarde". (Handelinge 13:47). 

l!et hiorclie taak vandag aan one opgedra \lOrd ons lastor!Ulrs teen 
die lig toney one oneself eers deur Hom l~t onderrig alvor£no one an
dere probeer ondorrig. (Romaine 2:21- 24). ~ dit kan maar net 'n nuue 
aanhoor van ey uoord in die ekrif en 'n nuuo .:.ntvoord op sy teemvoordig
heid in die onstutcige gebeurteniese vandag aandui. 

DIE :BOODSKAP . 

Eerete Studie: Die Heerlikhoid van Go~ 

EsegiUl I ; Genesis I : l - 4 . 

Lees Esegil!l I . 

Hiordio hoof3tuk i s ' n gesig van die openbaring van die heorlik
heid van God, dour skitterendo lig gekencork. 

Die hoofstuk het eerstens to doen mot dio ,.besoek" van God -
,.beooek" in die sin van dirokte toenadering, byna ,.tuseenkoco" , want 
al tyd as God die mens ,.besoek" , hot d1 t onmiddelile handeling ten doel, 
6f in oordeel 6f oc te red. So handel God by die keerpunte in dio 
goskiedenie - ~oses op Sinai, Elia op Horeb, Jesus op die Berg verheer
lik, die geeolskappie in die bovertrok tydcns Pinketor . (Ex. 19, 
I Kon. 19, llnrltUs 9, Handeling 2. Vgl . die ou Joodse opvatting van 
Pinkstor, Dx. 19, Hob. 3, Po . 29, Eseg. I . ) 

~veedons is hierdie beeoek, deur ekitterende lig gekenmerk, nou 
ver bonde ann 'n openbaring van dio allergrootste belang - die hele we
reld is Gods c.rboidsveld. Sedert die horstol onder koning Josia is dt!ar 
sterk nadruk op gele dat God alleenlik in Jerusalem te vinde was. Hoe 
sou die bannolinge Hom dan vind? Bulle hot onder 'n ve~7arring van 
volkore goleue, en or al was daar die Babilonioso gode (vs.l) . Jerusa
lem wao hondordo mylo ver, en tuseenin 'n groot noeetyn. rlat meor is , 
die tempel is vo~.,oos . EeegHil ontvang die boodskap wat die monoe no-
dig hot. Icy eion die t r oon van God as 'n strydua, gehoel-on-al be-
weeglik . Hy sien vier wesens, in die gcstalto van 'n mens, (ve . 5) on 
elkeen bet vier aangesigte en vier vlerko aohad (vs.6). Lange elkeon 
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van die wesens was d.aar 'n wiel binn.e-in ' n wiel, die binnewiel reg
boekig met die buitewiel, en bulle vellings \"las random vol oe. Die 
wesens stut 'n uitspansel waarop da"-r 'n saffiersteon in die gestalts 
van 'n troon was, on op die troongestalte 'n gestalts soos 'n mens , 
ombul deur vuur met 'n glans daaromheen. Dit boteken d.at die stryd
wa-troon gebeel- en- al beweeglik is . Die wiele kan oos , wes, noord of 
suid loop. Die wesens kan 6f reguit 6f in onige rigting oor bergs en 
woestyne vlieg. ,\s jy God nie kan vind nie , kan God jou vind selfs in 
die mees onve~1agte plekke. As Gods volk in die nood verkeer, dan is 
By altyd teenuoordig. 

Derdens is daar die gedagte van lig. Die profeet sien 'n storm-
wind uit die noorde, 'n groat wolk met onopboudelike vuur, en da.aruit, 
iets wat soos blinkcnde metaal skitter, (vs.4) en tussen die wesens, 
gloeiende vuurkole waaruit daar blitse uitslaan (vs . l3). Die wiele 
blink soos 'n chrisoliot (vs . l6) en bulle vollings blink met 'n balder 
lis (vs. 18 die Hebreeus gee foutiewelik ,boogte" en ,vrees") . Die 
gesig blink soos vuur (vs . 27) en die glans lyk soos die gedaa.nte van 
'n boog wa.t in dio vtolk is op ' n reendag. Deur bierdie glans , half 
eigbaar, half onsigbanr, verskyn ' n figuur. Lsegiel se nie dat by 
God self gesion hot nie; hy stel drie sluicrs voor - die voorkoms 
van 'n verskyning soos die van die heorlikheid van die Here. 

Die profeet val op sy aangesig in eerbied, en aa.nbid voor die 
vorblindende lig van God. Hier is lig wat alle menslike godagte en 
oe oortref, die ongeskape l ig, bonatuurlik, onbeskryflik (,soos", 
.. voorkoms", ,gedaanto"). Uit die lig kom die woord en die profeet 
word gebied oc dio woar:d aan die volk te spreek. Hy getuig van wat l:zy 

gesien en gehoor hot. (2:3, vgl . Joe. 6:8- 9) . Let d.aarop (Hand.4:31 
vlg.) dat wanneer manse die Heilige Gees ontvang bet, bulle dadelik 
getuig bet. Dit was nog altyd so. Sedert Pin.l<ster, wanneer mensa die 
lloord boor , Ytanneer die Lig in bulle harte goskyn bet, dan verklaar 
bulle onverskrokko \"tat God aan bulle godoen bet. Die Kork is geheel
en-al afhanklik van bierdie woord en openbaring. 

Lees Genesis I:l- 4. 

In Genesis I vind one dieselfde drie eedagtes: Gods besoek; die 
hale wereld sy arboidsveld; Vloord en Lig. 

Eerstens : Gods besoek bet as gevolg die skepping van die Kosmos 
(die wereldorde). God bet tussenby getrce on deur sy direkte optredo 
bet By orde uit ch~os geskep. Hy skei dag en nag, aa.rde en uitspansel, 
droe grond en '1"1aters - land en see. Hy bot tye en seisoone daa.r gestel. 
By bet alle l~1ende diere gemaak. Hy hot die mens gemaak. Deur direkte 
ha.ndeling bet fly die patriarge,~esoek", Israel uit Egipte uitgelei, pro-
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fete en konincs danr gcstel, sy Dniggebora Seun in die wereld ge

stuur , en no& handel Hy direk in mense deur die Hailige Gees . 

Tweedons: Vandat God die wereld geskape het, is daar g'n deel 

daarvan waar sy !crag nie vaardig is nie. Jesaja hot God in sy tempel 

gesien, maar by hot ook gesien dat die hole aarde van sy heerlikhoid 

vol is. (Josaja 6:3). Die hamel, ja die hoosste hemel kan Hom nie be

vat nie, CrKon. 8:27) wa.t dan nos een plek. 

Derdens. God se eerste woord was ,,La.at d.aar lig wees" . Die "Joord 

van God en dio Lig \7erk saam, en so is di t al tyd. Trouens, dio l7oord 

is die Lig van dio \7ereld. (Joh. lsl-9). 

~~ 1. Tot hoe groot 'n mate het dio boeef van die majesteit van God 

plok in (a) die aanbidding van die Kcrk, en (b) ons poreoon

like ondervinding? (Eseg. I ve. 28) . 

2 . God bet sy profete en volk op 'n direkte, uitdagende wyse 

besoak. Nader Hy one vandag (a) persoonlik, (b) geoament

lik, op dieselfde wyse? Hoe? 

3 . Die goeig van die heerlikheid van God ga.an altyd gepaard 

mot die stem wat na gohooreaamheid en gotuienio roep. ITaar 

vind one die nodige verband tueeen aanbidding on die roe

ping van die Kerk? 

Tweede Stude: Die Daeraad. 

Jesaja 9:1-7; Lukas 4:14- 30. 

Lees Jeeaja 9:1- 7. 

One begin met 'n volk wat in duietornis wandel , wat na die dae

raad emag. (vide 8:21- 22) . Die hele Ou Testament is die verhaal van 

'n volk wat godurig swaar gekry hot, maar wat nooit hoop opgegoe het 

vir 'n beeondor heerlike toekome nie. Daar \r.as altyd diegone eerlik 

genoeg om to orl~on d.at hulle self ekuld gedra hot vir bulle moeilikhedo, 

en dat hull~ nie op hulself kan vertrou om sake reg to stel nio. Bull e 

het ook nie op die geluk gebou nie, of huleelf aan die noodlot oorge

gee nio. Rullo hot geglo dat God ' n nuwo daoraad sou inloi, en hoe 

langer dit vortoef hoe meer verlang bulle danrna. 

Hierdie gedoolte gaan terug na die agtste eeu v.Chr. toe Noord

Paleetina dour die ll.esieriere verower is - ' n donker tyd vir die volk. 
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Dit val in drie dole:-

(1) Verse 1~ 'n Profesie dat die veroworde gedee1te vrygestel sal 

word. {Lees laaate vors, vorige hoofatuk). Hierd~e Loop op ver

loaeing uit die hand van die invallera is nooit verwesenlik nie. 

llaar in ~ttheua {4:12-16) word dit bcakrywe as op heeltemal 'n 

andor manior vervul: die lig het vir hicrdie mense in Galilee 

opgegaan toe Jesus onder bulle gaan ~roon het. 

(2) Verse 2-4: Dankaeggl.ng aan God dat Hy ay volk oorwinning en vrede 

geakenk hot. Die betekenis van bierdio cedig is nie altyd duidelit 

nie. Vera 2 moot lees: ,u het die gejuig vemenigvuldig: U bet 

die vrougdo groot gemaak". Vera 3 vcrrrys no. die oorwinning in 

Rigtero 6-8 beskrywe; vera 4 verwys na die verniotiging van m1-

litere skoene en uniform as die vrede kom. 

(3) Verse 5 16: 'n Triomfantelike lied v-n hoop op die geboorte 

en kroning van 'n Nuwe Koning van dio Huis van Dawid, wat deur 

reg en geregtigheid sal regeer en blJ""Iende vrede en voorapoed eel 

bring. Die w·oorde 11 'n Kind is vir one gebore", is miskien ' n be

ekrywing van die Koning se kroning (ons ':7eet dat hierdie spreek

wyse by die kroning van 'n koning voorgekom het; ~ Pa. 2:7 , 'n 

Kroningspealm. ) Hy bet vier titele: ,uonderlike Raadsman", 

,sterke Cod", (miskien meet ons dit verto.al: ,Goddelike hel d") 

,Thvige Va.der", en ,Vredevora". One kan 'n vyf'de byvoeg wat dik

wels vir 'n koning van Israel gebruik is en in gebruik gera&k bet 

vir die VOI'\70.gte ver1osser in besonder: ,die Gesa1fde van die 

Here", of ,messias" . 

Lees Lukas 4:14-30. 

Uiteindelik, na lange wagte, kom die ml.re da.oraad. Jesus van 11&

saret word dour God met sy Gees gesalf as die Koning wat die 1angyer

wagte dag sal inlei {3:22, wao.r Ps. 2:7 aangehaa.l word. ) By ia die 

Seun van God (4: 3); die Gees van God is oor hom (4:1 ,14). Eera OD

dervind By groot sukses (4:15). 

Nou kom hy huis toe. Hy lees 'n gedeelte uit Jesaja (61 :1-2) hoe 

God sy Dienakneg met ay Gees salf om vrougde, vryheid on genesins te 

bring aan alma.l wa.t in ellende verkeer. Hierdie was die verw&gte ~ 

va.n die kanonde moaeias (vgl. Lukas 7:19-23); hulle was wat J•ua, .ol

gens al die Dvangolies verrig bet . Dit is wat die koms van die 111 be

taken. 

Maar dit betoken nog meor. Jesus leos nie co.ar net uit Jeeaja 61 

nie; By maa.k daarop aanspraak dat wat die pro!'eet van gepraat bet, 
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Hy nou in \7orklikheid doen. As jy die dD.era.<J.d \7il sie11, moot jy nie 

net die prograo nanvaar nie, maar jy moat Hom wat di t ui tvoer aanneom. 

{vgl. w-eer Lk. 7:23) En die mensa van Nasaret YTeet dan dat Jesus nie 

'n wonderliko Koning is nie, maar slags eon van hullel Hy kom blyk

baar nie ooroen mot die messiaanse hoop wat bulle koester nie; Hy is 

te alledao.gs. ;7aa.r mense reeds vooraf bosluit hoedanig die lig moat 

wees, sal bulle die ware lig nie erken as dit aanbreek nie. 

Di t word in al die ·evangelies verduidelik, maar miskien die dui

delikste in die vcrbaal van Johannes 9. Rier word die blindgeborene 

se o~ geopen - om die wereld te sian soos dit wcrklik is, en om die 

waarboid te Gien, dit is, Jesus Self! Die Jode, aan die andsrkant, 

wat meen do.t hullo alles van die lig af ,·,eot, ,-,ord as blind voorgostel. 

Aan die wat in Hom glo bring Jesus lig on vorlossing, en biorin toon 

Hy homself een mot die Vadet. (vgl. Ps. 27:1). r!at betref diegene wo.t 

Hom nie aanneem nie, sy teenwoordigheid bcwys dat die lig wat bulle ba

si t in werklikheid duisternis is. Di t is wat Johannes dour oordoel be

doel (Job. 9:35-41; vgl. Joh. 3:16-21). 

Vrae: 1. Voronderstel u word genooi om 'n bespreking oor Jesaja 9 te 

voer in 'n land wat onder vroomde oorheersing staan. Ver

samel gogewens ui t bedendaagse tyd.sk:rifte en bring hull o in 

vorband mot hierdie hoofstuk. 

2. Die Oeos lei Jesus na die woostyn (Lk. 4:1) en terug na die 

volk. (Lk. 4:14). Hoe ondorvind die Kerk vandag die leiding 

van die Reilige Oees? 

3. Uat het die inwoners van Nasaret verbinder om in die lig van 

Christus te wandel? ilat bet bulle daa.rtoe beweeg om te ~ 

~om in sy lig te wandel? Hoe sou hierdie dinge ons raak? 

4. Wat verbeur u indian u die ,program" wat Jesus verkondig 

(Lk. 4:18-19) sou aanvaar maar nie die waarhoid dat Hy die 

Lig is nie? \"fat is die verskil tussen die aankondiging 

dour Jesus gedoen, en al die menslike programme vir vorlig

ting of verbetering? 

Derde Stu die : Die Kneg-Koning. 

Jesaja 49:1-7. Filippense 2:1-18. 

Lees Jesaja 49:1-7: 

Israel \?as 'n volk wat gely bet. Dit is vorbasend dat so 'n volk 

met so 'n goskiodenis ooit kon voortbestaan. Dit was eintlik 'n wonder-
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werk van goddelike ganado wat in die volk 'n onwrikbare geloof in God 

gestel bet, 'n allos oortroffende begrip van die bestemming van ey uit

verkore volk, 'n lo-.Jende hoop vir die beloofda !.:cssias . 

Hierdio godeolto is geskrywe terwyl die volk in Babiloniese bal

lingskap vcrkeor hot. ~ensliko~r,yse gesproke hot dit gelyk of bulle ge

loof, hoop en bosteccing doodgeloop bet. Tog ·~s dit uit hierdie vreee

like lyding ~t bulle geloof, hoop en bostemcine nuwe hoogtes en nuwe 

dieptes ontvo.ng hot deur profote soos die s~::r)"7er van die Lied van die 

Kneg (Jes. 42:1- 4, 49:1-7, 50:4- 9, 52:13 - 53:12). 

In hierdie gcdeelte spreek die kneg, maar dit is g'n allenspraak 

nie. Trouens hy bovoel die naeies om in te luister na 'n vertroulike 

tweegesprek tussen die Here God en homself. Vorvang, indien u verkies, 

,.volke wat vor is" met ,.die monee van Kommuniste-Sjina, of liohamedaunee 

llaleia," en vra. uself da.n a.f ,.\7ie is die Kneg Israel'?" Let op die elcyn

bare ongeryrndhoid vo.n die boodskap in hierdio daloog vervat. 

Die inhoud vo.n die gesprok draai om vier sake: 

1. Verse 1- 4. Die kneg vortel vo.n sy roeping, die toppunt wao.rvan 

d 

1 

d 

d 

p 

b 

v 

t 

d 

b 

die uitdruklike opdrag is ,.Jy is my kneg, Israel , in wie ek my ver- 11 

heerlik". Hy is dour Ood vir hierdie roeping bcste:nd, selfs voor- lb 
dat Hy in moodorskoot £evorm is {vgl. Jcr. 1:5, Ps . 22:10-11; I• 
139:13- 16, Co.l . l:l5) alleenlik om ' n lar1endo getuie van die noord ld 
van Cod to ueos - sy mond is 'n skerp m~d mot snykrag, sy hele 

wese is 'n skerp pyl om sy doel te bcreik. Tog is By op onver- ld 
klaarb.:l.ro wyse ,.weggosteek", ( tueemaal) o.s sou by die bestemde 

oomblik a:f\7ag. 

2. Verse 4 on 5a: Die kneg ondervind 'n gcvoel van nuttelooshoid 

wat miskien die ve~·1erping van die profcot deur sy oie volk in 

balling \'roorspiel!l. (vide 50:6, en vcral Hoofstuk 53 . ) Maar ey ~G 

enigsto vortroue is op Cod. e 

3. Verse 5o., b,c,d, 6: Te midde van sy frustrasie en ver:1erping kom 

daar va.n die Here God die verdere verbascnde opdrag: ,.Elc het u 

gemaak tot 'n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die 

einde v'\n die o.a.rde". 

Vera 7 . Dan verskyn daar ao.n die spraaklose kneg 'n verbaaende 

gesig - 'n Kneg-Koning voor wie konings en prinse opstaan en dan ., 
bulle neerbuig. Deur lyding en in lydiDb is die Kneg die Uitver-- Cl 
korene van Cod wat sy belofte vervul omdat By ,.die Here wat getrou 
is" bly. 

13/ • •• • •••••••••• • 



- 13 -

\'/at •n vorbasende samespraak! Dio profeet solf beoaf dit tar
dee . ,,i'lie hot goglo wat aan ons verkondig is?" (53:1) Dat hierdie 
lydende Knog die beloofde messias kon wees i s eeue la~~ verbor ge tot
dat Jesus gekom hot . 

Sentraal in die Skrif staan Jesus wat Homself aang~s bet as daar
die Kneg, en ,.,at, alhoewel Hy die geliefde Seun van God was (ldk. l :ll, 
Ps . 2:7, Jes . 42 :1) 

11
nie gekom hat om gedien te word nie, maar om te dien 

en sy le\ve te gee as 'n losprys vir b~:lie" . (l.lk. l0:45) . In hom bet die 
bepaalde tyd anngobreek, en deur sy lmvo, dood en opstanding word die 
vraag 11'./ie is die Kneg?" eenmaal en vir al tyd beantwoord, Jesus Chris
tus, die Kneg-Heer. :n dit is die verkondiging van hierdie boodskap 
ieur sy kneg-volk wat die Kerk vorm - die nuwe Israel . Die nuwo Israel 
begin bier by hierdie fait dut die gotrouheid van God oens on vir altyd 
gehandhaaf is in Jesus Christus, ja , dio profeet se varwagtings oortref
ren&:i 

Lees Filipponse 2:1- 18. 

Paul so brief aan die Filippense is vol vreugde - doe te meer ' n 
vreemde verskynsel waar dit in die gevangonis geskrywo is. Maar da~ 
~ homself die dienskneg van Jesus, die Knog-Koning, beskou, bet by hom 
5elfs in sy boei e vorheug vmnt dit biod hom dio geleentheid om die ly
ing van sy Beer to mag deal, en dit dion tot die bevordering van die 

l:vangelie. (1 :12 vlg. ) Derhahve se hy horhaalde kere 11Vorbly julle in 
tie Here" . (3:1; 4 :4. ) 

Eon ding alloen bederwe sy vreugde - dio berig van disharmonie in 
~a Kerk van Filippi. Hierdie gedeolte bocin met 'n hartstogtolike ploi
.ooi vir eensgesindheid. (vs. 1- 4) . ,,!daa!l: dan my blydskap volkome" - en 
3n verskuiwe die pleidooi na die hoogsto appolhof vir Christene - die 
esindheid van Chriatus (vs . 5) . ~at is biordie gesindheid van Chriatus 
'esus? Dit is nie .,selfsug of ydele eer" nie (vs.3) . Christus het dit 
'n ,~oof geag om ao.n God gelyk te wees nie" (vs. 6) terwyl Adam (by wyso 

~an teestelling) dao.rtoe verlei is om,)!loos God"te ~ees, (Gen. 3:5) en dio 
~erbode vrug cegryp hot. Hy bet nie 11na ay eie belange" omgosien nie 
vs. 4). Ry hat homsolf .,ontledig dour dio gostalte van ' n dienskneg 
~ante neem" (vs.7) . Hy was nie aelfaugtig nie (vs . 3) maar bet 11Hom
self verneder deur gehoorsaam te word tot dio dood toe" (vs . 8) . Daarom 
s hy .,uitermate verhoog" (vs . 9) sodat .,elko tong sou bely dat Jesus 
;:ristua die Here is" (vs.ll). 

Hierdio gedeelte (va . 6-ll) is 'n liod van aanbidding en bewondering, 
e.t deur die Kerk in die tyd van Paulus gobruik is. Di t oponbaar wat 
.od is, on I'IO.t dio mens is en behoort te ,-,oes. Di t bet Paulus so denke 
~rheers met bet rekking tot dis Kerk en sy taak. Paulus volg hierdie 
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lied op met 'n opdrag 11werk julle eie boil uit met vrec.e en bct.'ri:tG, 
want di t is God \7ll.t in julle werk - julle akyn aoos ligte in du wi
reld". (va . l2-18) . Dio nederige gehoorsaamheid van die kneg Jesus 
bet die 

11geen deurgang" vir dio sondige mens deurgeha:1l 11tot beerlik
heid van God die Vader". Saam mot one verbewe Heer kan ons, te midde 
van lyding, ons ware bestemming as mens vervul. 

Vrae: 1 . Hoe kan 11die gesindheid van Christus Jesus" wat gewillig

hoid om te ly en te sterwe inhou , rede tot vreugde wees? 
(Vide bv. Jea. 49:5-6; Fil . 2:9- 11; Heb. 12r2-3). 

2. One is geroepe om in bierdie gesindheid te lewe en sooa 
ligte in die wereld to skyn. lle.ar le die neerlae on die 
tekens van oorwinning in die 1~7e van u gemeente en in die 
organisasie van die Kerk? Probeer op grondslag van F11 . 2:3-5, 
14-15 antwoord. 

). Hoe verander geloof in die Kneg-Koning one begrip van hoe 
mag gebruik behoort te word en vryheid verkry moat word? 

4. Die mens soek maar altyd en oral om von lyding verlos te 
word. Hoe antwoord die boodskap van die Kneg-Koning bier
die menslike verlange? 

Vierde Studie: Die Lig wat elks mens verlig. 

Johannes lrl-18. 

Lees Johannes 1:1-18. 

Die Dvangelie volgens Johannes praat van 11Jcsus van Nasaret". 
Die inleiding spreek ook van Hom. Di t lei ons torug na 11die begin", 
eoos in Genesis I beskrywe. Net soos dit seker is dat die aardae lewe 
van Josue op 'n spesifieke moment in die geskiedonis begin hat, ao i s 
dit ook seker dat Hy in die begin met God was . Dit bring one b7 die 
verborgonhei~ van God, wat deur niemand ten volle begryp word nie. Bier

die gedeelte spreek met eerbied van hierdie verborgenheid. Maar God 

bet nie 'n duistoro verborgenheid gebly nie: dit is juis in Jesus Cbrie
tus dat By Homself openbaar hot en onder monee kom woon hat . Hy bet 
dit godoon dour met monee deur die lowe en woordo van Jesus te spreek. 
Sy woorde word dio leY/e v±t die wat na Hom luistor. k 

1 
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Verse 1-5: Die Uoord - die Lewe - die Lig: 

Di t was die skeppende woord van God m~t die wereld laat bestaa.n 

hot. (Genesis I) . Dit bestaan alloenlik dour daardio woord. Sondor 

die \'/oord van God is da.:.r g'n lowe vir die mens nie . Die apostols hot 

dit begin bosef dour bulle omgang met Josue. Hulle getuig hiervan aan 

die wereld en :vra ons of one wel die Lov;e deur Hom gevind bet. 

Di t sal ons t;eld om ernstige o.andag to skenk aan die verb&nd tussen 

die Woord, die LO'.;e en die Lig. Le11e en lig is nie vae begrippe l'lllt 

vir elkeen van ons 'n verskillende betekenia dra nie. Hy wat die atom 

van die lewendo God in Jesus boor , kun so: Nou weet ek vir die eerste 

keer wat di t betoken om in die Lig te weos en om die Lewe to he. Di t 

is nie deur vromo bepeinsing of deur praktiese idealiame op die morale 

front dat ons na die Lewe on Lig kom nie. Bepoinsing en praktyk is 

wel tokens vnn l(me, maar dl.e ontstaan le in die \7oord van God. 

Mense vorlang na Lig en L~ve maar is tog traag om dit van Jesus 

to ontvang. 11Die lig skyn in die duisternis". Blindheid en vyandig

heid bet na dio kruisiging van Jesus gelei. Dit is wa3r die duiaternis 

van die werold hocself verraai. Die wereld verlang na die lig, meat- is 

t.og onmagtig en om-lillig om die Lig in die .,'l'loord vnn God" te herken. 

Verse 9-13: Die Lig vmt elke mens verlig: 

As die waro Lig bestaan Jesus vir 11elke mens". Dit wil nie se 

dat almal Rom borken nie : maar niemand word van sy lig ui tgealui t 

nie. Almal bet Hom nodig om die duisternia to ontsnap. Hy onthou 

Hom van g'n sondaar nie. 

voor Hom . 

Verakille van volk, ras of klas verdwyn 

Dit is 'n raaiselagtige feit dnt die wereld daardie lig waardeur 

dit geskape is, nie borken nie. Nog meer ontstellend- selfa wanneer 

Hy na sy eie huis kom word Hy verwerp. In die kruisiging bereik die 

verwerping sy toppunt , en dit bly dour die goskiedenis heen bestaan. 

Die teenoorgostelde gebeur egtor ook: dat manse Hom ont~ng. Dit is 

sen van Gods wondorwerke wat alleenlik met dio wonder van die menslike 

geboorte veraolyk kan word. (Johannes 3 : 3-5) . 

Dit word bier duidelik dat die lig van God nie vrome bepeinsing 

verlang nio, mac.r wel 'n lewensverandering by ons. Hy wat deur die 

geloof die lig van God sien, sal nie net 'n nuwe begrip kry nie maar 

sal self 'n nuwo mens word: by sal 'n kind van God word. Gods kind 

kl ou in geloof en liefde aan ay Vader vas, on probeer om sy daaglikse 

l ewe volgens dio wil van die Vader in te a tel. Doel treffende getuionis 

van die lig van dio wereld kan alleenlik eoskied waar hierdie lowensver

andering by one plaas gevind bet en gedurig hernu word. 

16/ ••• •• • ••.•••. • • • 



- 16-

Verse 14- 18 : .. Vol van genade en waarheid" . 

Die grootste verborgenhoid le hierin dat die '0/oor d vlees geword 

hot 1 God hot mons geword. Di t is beslis die work van sy onpeil bare 

genade dat Gods lig in ons midde opgegaan he t en dat ons di t nie op 

'n onbereikbare afstand hoef te soek nie. Let op hoe ons aandag ge

heel-en-al op dio llons Jesus gevestig is. Ook kan ons nie one oe af

neem van daQxdie plek waar die Seun van God die grootste vernedering 

ly nie - die Kruis . Mar word die heerlikhei d van God openbaar. Ons 

erken wel sy heerlikheid in die werke van die skepping en i n die re

gering van die wereld, maar die allerbelangrikste wat one van God kan 

se is dat die Ewige neerbuigend na die verloregaande soek. 

Die verskyning van die ware God in die wereld t oon di e vyandig

geeindheid van die wereld teenoor God. Tog is di t die oomblik dat God 

nie hierdie vyandige wereld versaak nie , maar dit ver los . Dit is slega 

omdat ons, monee , God as 'n verwyderde wese beskou dat ons so verskans 

ons 18'.'Y&ns kan voortsi t . Soos Adam dink ons d.at one God kan ontvlug, 

en daaro~ ekyn die lewe draaglik. ~at gebeur wanneer ons oneself nie 

langer kan bodrieg nie? Ons word deur wanhoop bedreig. Uaar nou staan 

die ware God onder ons - en By is 'n God van gonads ! 

Vrae : 1 . Baio glo dat alle mensa kinders van God is . I ndian wel , wat 

bedoel Johannes as by se dat aan alco.l ,.,at Hom aangeneem het, 1fT 
mag gogee hot om kinders van God to word? 

2. Jesus word beskrywe as die ware lig wat alle manse verlig. 

:7ord hierdie lig erens andere in die >IOreld aanget r ef? 

3. ,Die ":!oord het vlees ge;vord" . 

ons boodskap? 

\7a.o.rom is di t di e kern van 

Let \"felt Bier stel one voor dat twee oop bl adeye teenoor mekaar vir 

skrifstudie gebruik word. Op die linker bl adsy moat Markus 15122- 29 in 

onderskeidende skrif voorkom. Op die regter bladsy most die volgende 

uittreksels uit Lukas en Handelinge voorkom. (In beida gevalle gebruik 

die Engols di e n.s.v. ). 

,En hull e het Hom gebring op die plek Golgota, di t i s, a a di t nr

taal word, Plek van die Hoofskedel . Toe gee hulls Hom wyn met mirre ge

meng om te drink, maar Hy het di t nie geneom nie. r:n nadat hulls Baa ge

kruisig het , het bulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat el~ 

een moss kry. En di t was die derde uur toe bull e Hom gekruiaig het. Bn 
die opskrif van sy beskuldiging 'vas bok:ant Hom geskrywe1 ,Die Koning ftll 

die Jode' . Bulle he t ook twee rowers aaam met Han gekruisig, een aan q 
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regter- en eon aan sy linkerkant. (En die Skrif is verv~l wat se: 

En Hy is by die misdadigers gereken.) En die vorbygangers het Hom 

gesmaad, terrcyl bulle hul hoof skud en se: Ha, U wat die tempe! af

breek en in drio dae opbou, verlos Uself en kom af van die kruis! En 

so het ook die owerpriesters saam met die skrifgoleerdes gespot en vir 

mekaar gese: "nder het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie. Laat 

die Christus, die Koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat one 

kan sien en glo! Ook die wat saam met Hom gekruisig is, het Hom bela

dig. 

11En toe dit die sesde uur was, kom dac.r duisternis cor die hale 

aarde tot die negende uur toe. En die negende uur het Jesus met 'n 

groot stem uitgeroep en gese: Elai, Elai , lamma sabagtani? wat, as dit 

vertaal word, betaken: My God, my God, wa.arom het U my verlaat? En 

sommige van die wat daar staan, hoor dit en se: Kyk, Hy roep na Elia . 

Toe hardloop een en maak 'n spons vel asyn en sit dit op 'n riet en laat 

Hom drink; en hy se: Wag, laat one sian of :Jlia kom om Hom af te haal. 

Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. 

En die voorhangsel van die tempel het in tvree geskeur van bo tot onder. 

En toe die hoofman ocr honderd wat daar reg voor Hom staan sien dat Hy 

so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, se hy: rlaarlik, Hy 

was die seun van Gpd. " (Markus 15:22-39). 

11En baie vroeg in die more, op die eersto dag van die week, het 

bulle en ander saam met hulls by die graf gekom en die speserye gebring 

wat deur hulls toeborei was. En hulls het die steen van die graf af

gerol gevind. nn toe bulle ingaan, het bulle nic die liggaam van die 

Here Jesus gekry nie. En terwyl hulls hieroor in verleentheid ;7as, 

staan daar twee manns by hulls in blink klere. En toe bulle baie be

vrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, se die manns vir 

bulle: waarom seek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier 

nie, maar Hy het opgestaan. Onthou hoe Hy vir julle gese het toe Hy nog 

in Galilea was: Die Seun van die mens moot oorgelewer word in die hande 

van sondige mensa en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En 

hulls hat sy woo~de onthou. Hulls gaan toe terug van die graf en ver

tel di t alles aan die elf en aan al die ander." 

(Lukas 24:1-9 ). 
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.~n ••• Jesus self staan in hu1 midde ••• en Hy se vir hulle: 

Dit is die woorde ~r.lt ek met ju1le gespreek hot toe Ek nog by julle 
was, dat alles '1"1at oor my geskrywe is in die ~1et van Yosos en die pro
fete en die psalms, vorvul moet word. Toe open hy hulle verstand o:n 
die skrifte to verstaa.n. Dn Hy se vir hulls: 56 is dit geskrywe, en 
s6 moss die Christus 1y en op die derde dag uit die dode opstaa.n, en 
bekering en vorg~7ing van sondes in Sy Naam verkondig word aan al die 
nasies, van Jerusalem o.f en verder." 

(Lukas 24:36, 44- 48) . 

11Die wa.t bymekaar gekom het, vra Hom toe on se: 
in hierdie tyd die Koninkryk vir Israel weer oprig? 

Here , gaan U 

En Hy o.ntwoord 

hulle: Dit kom julle nie toe om die tye en goleenthede te weet wat 
die Vader deur sy eie mag bepaal het nie: maar ju1le sal kro.g ontvang 
wanneer die Hoi1ige Gees oor jul1e kom, en julle sal my getuies wees in 
Jerusalem s~el o.s in die he1e Judea en Samaria en tot aan die uiterste 
van dis aarde. " 

(Handelinge 1:6-8) . 

Vyfde Stu die: Die Oorwinning van die Lig. 

Johannes 12:20-36. Ko1ossense 1:9- 20. 

Die sentrale boodakap van hierdie twee gedee1tes van die lluwe 
Testament is dat die oorgang van duisternis na. 1ig deur Christus voltooi 
is deur sy offerhande aan die kruis. Dit is die betekenis van die Chris
telike Pasga; die Johannes-taka het beslis 'n posga-oorsprong. Jesus 
gacn Jerusalem binne om aan 'n Fees van die Jode deel te neem; By ver
duidelik dio betekonis van !Z dee1name aan die Fees. 

Lees Johannes 12:20-36. 

Drie temo.s uit hierdie gedeelte skyn bcsonder van pas vir ons stu--die te wees: 

1. Die offerho.nde van Christus bled verlossing aan almal . Jesus spreek 
hier nadat aan Hom vertel is dat 11sommige Grieke" Hom graag wou aien. 
Alhoswel hiordie Grieke Joodse proselieto skyn te weos (nie heidene 

nie , vgl . Hand. 10: 2, 8:27) auggereer hul toencroordigheid dat die heer
likheid van die llessias die eenheid van al die no.sios verlang. Dit is 
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a1reeds voorbarei dour die were1d-omvattende gesig van Ou Testamen

tiese profete en deur die sendingaktiwiteite van Jode destyds oor die 

aarde versprei. Hierdie universe1e gesig vind sy volbrenging in die 

dood van Christus . 

11
As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit . 

alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug" . (vs . 24). 

11En Ek, as I:lc van die aarde verhoog word, sal almal na my toe 

trek" . (vs. 32~. 

2. Hier het ons 'n be'skrywing van die begrip heerlikheid, wat nou 

verbonde is met die van lig. Die 11uur" van verheerliking is die 

van die dood. (verse 23- 24) , en die 11verhoging" (vs . 32) bevat 

'n opsetlike dubbalsinnigheid waar dit na sowel die kruisig1ng as na 

die llessiaanse verheerliking verwys. (vgl. Jes . 52:13) . 

3. Die uiteindelike teijstelling tussen lig en duisternis suggereer 

dat die koms van die heerlikheid nog nie finaal ' n einde bring 

aan die stryd met die 11owerste van hierdie vrereld" nie. Hy self 

besef nog nie sy neerlaag nie al is hy 11buitentoe gedryf" deur die ocr

winning van Christus ( vs. 31), en bly hy nog stark. Elke mens Yrord 

met die keuse om of lig of duisternis te volg, gekonfronteer. (vs . 35- 36) . 

Dit is nog moontlik om die universele saligheid, deur God aangebied, te 

verwerp. Maar hy wat die lig gekies het weet ;rasrheen hy beweeg, en 

begin die omtrek van sy pad te besef. Die Christuspad is die Kruispad, 

en presies daar is dit vir elke dissipel om Rom te volg. (vs. 26). 

Lees Kolossense 1:9- 20. 

Rier vortolk Paulus die oorgang uit,jiie mag van die duisternis" na 

11die Koninkryk van die Seun. " ( vs. 13), vrat weer 11deur die bloed van sy 

kruis" (vs. 20) bereik word, en wat die grondslag vorm vir die hele 

Christel ike lewenswandel. ( vs. 9- 11 ) . Paulus som sy morale voorskrifte 

aan die Kolossense met hierdie woorde op, dat hulle 11die Vader mag dank 

wat ons bekwaam gemaak het om deel te he aan die erfdeel van die heiliges 

indielig." (vs.l2) . 

Twe~ aspekte van die Apostel se redencring skyn vir ons doel beson

der belangrik te wees: 

l . Die 11lig" is juis die grond waarop die verlostes moat 11wandel ", die 

Vader dankende vir die genade wat hulle ontvang het. Die Christelike ge

drag is baseer nie op wette en gebooie van buite af opgele nie, maar 

op die feit dat hu1le 11kinders van die lig"is, en vir hulle is dit nie 

langer moontlik om die mag van die duisternis te gehoorsaam nie . 
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~ndel bulle s6, vc~erp bulle die rrosiesc dool w~voc~ hu!le ge

sko.pe is. 

2. Soos in die gedeel te ui t Joho.nnes, ''ord die betekenis vo.n die 
vorlossingsdaad onderstreep. Nie alleen die g~nse mensdom nie , maar 
die ganse skopping, is met God in Christus vorsoen. By oorwinning 
oor die dood, sy Hoofskap oor ,!l-ie liggaam, nn..Jlllik die gemeente" , 
(vs. 18) is die govolg van die feit dat ,alle din8e in Hom stand hou" 
(vs. 17) . Oc bierdie begrip te onderstreep, aebruik Paulus in albei 
gevalle dieselfde noord: Jesus is ,die :::ersgeborene van die hele skep
ping" (vs. 15) en ,die r:ersgeborene uit die dode" (vs. 18). ll. a .w. so
wel ons skepping as ens verlossing is deur deselfde Seun vo.n God be
work, mo.ar op twce vorskillende maniere (vgl. 1 Kor. 8:6) . Die einddoel 
van die skepping is om sy ware en wettige Meester te erken. ,Die erf
deel van die heiliges in die lig" word nie bepork tot dill wat di t nou 
besit nie, macr behcort die strewe van elke skepsel te wees: £!!is 
die grondalag vlln die universali tei t van die Christel ike boodskap, on
beperk deur enige ku1turele of geografiese grons. Deur aan Christus 
vorbind te weos , besef die mens die doel van sy skepping. 

Ons het gesien dat die eenheid van hierdic tl·1eo gedeeltes in 'n ge
meenskap1ike begrip van die Kruis as die neg uit die duisternis na 
heerlikheid en lig bevat is. Hierom is, sedert vroegste tye reeds , 
een van die meos a1gemene terme om ,doop" te beskrywo, ,ver1igtine;", 
alhoewel die ritus uit onderdompeling bestaan het, as simboo1 van die 
dood en die opstanding met Christus. (vgl. Rom. 6:1-11 , en miskien 
Hob. 6:4). Dour die aanvaarding deur doop v~n die wog van Christus tot 
die diepte van sy vernedering en offerhande, crf e1ko Christen die 
waardigheid vnn 'n kind van die lig. 

Vrae: 1 . \"latter vorm van tel!kanting teen Christus in u oie lewe en 
in u plaas1ike omgewing, kom ooreen met die in Johannes 
12:20-36 beskrywe? Wat beteken dit om one ,lewe te verloor 
in ons optrodo tootr hiordie teekanting? 

2. In hoeverre lewer die Kerk in u p1aas1ike omg8'1fing 'n volle 

getuienis van die universe1e karakter van die Christeliks 
boodakap? 

3. \Tat beteken dit dat alle dinge ,!l-eur Hom en tot Hom gsskape 
is"? (Kol. 1:16). Hoe affekteor die eis do.t Christus Heer 

van die hole skepping is (natuur, \70re1d, geskiedenis) , ona 
verkondieing vnn die Evange1ie en ens vorhouding teencor die 
samelevling? 
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4. \"Tat is die ware betckenis van die doop in d i e gebruike 

van u kerk? Hoe ver atom dit ooreen met wat oor die 

doop in die boodskap van bierdio gedeeltes impliseer 

word? 

Sesde Studie: Die Bediening van die Versoening. 

II Korintbiers 4:1- 6; 5 :14- 21 . 

In bier die bele afdeling van sy brief (3 :1-6, 10) gee Paulus 
sy uiteensetting van die bediening van die nuue verbond wat God met 
die mens deur Jesus Cbristus gemaak bet. Daardie verbond word aan die 

mens deur die bodiening van die Kerk oorgedra: die r1at in daardie 
bediening deel, deol in die beerlikbeid van God , en dus in sy lig. 

Lees II Kor intbiers 4:1- 6. 

In verse 2- 6 is lig die deurlopende gedagte. Kan die 
groep self u i merk hoe die tema in die vcrsld.llonde verse ui tdrukking 

vind? 

In vera 4 spreek Paulus die godagte uit dat sommige nie 

die vermoe bosi t om die lig te aanskou nie. Hac.rom harken bulle nio 
die heerlikbeid van God in die Kruis v~n Jesus Cbristus nie? Vgl . 

Job. 12:31, en Kol . 1:13 , en die kommentaar in Studie 2,5. 

In vera 5 word die bedieners van bierdie verbond ,.diens
knegte" genoem. Di t is nie bloot ui t beskeidenheid nie, maar hang 
nou aaam met die betekenis van ,.beerlikboid". God bet sy beerlik

beid aan Cbristus gegee omdat By Homself 11vorneder" hot en vir ons 
ontwil .,dienskneg" geword bet ( vgl. Fil. 2 :7 en kommentaar in Studie 

n 3; vide ook l!arkus 10:45 , waar Jesus se dat Hy kom 11dien" bet. ) So 
is di-e bedienaars vo.n die nuwe verbond self dienaars en diensknegte , 
soos Cbristus \78.8 . 

In vera 6 maak Paulus die verband tussen die ou skepping 

en die nuwe baie duidelik. By verwys nQ. Genesis 1:3 , en God bet gese: 
Laat daar lig wees J " Net soos God in dio begin die lig gebied bet om 
in die duisternis te skyn, so bet By in Cbristus sy nuwe lig geskenk 
om in die d:.tisternis van die menslike bart te sk:yn. Vera 6 beskryv1e dus 
die bole bervorming van persoonlikheid deur intieme gemeenskap met God 
in Cbristus . Di t is belangrik om op te merk dat wao.r Paulus bier van 
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11ons harte" pra;:a.t , by nie nat 1!f!Y hart" bedoel nio. Hy vor;zys na die 
ondervinding v.:l.n all:e Christens, waarin di t \"Tat God tot stand gebring 
het deur die lm1e, dood en opatanding van Christus op olke indiwidu van 
toepaaaing is, beginnende by die doop en voortgaande in die goloofs
lewe in die Kork. Hierdie nuwe ekopping is moontlik omdat Christue 

11die beeld van God" is. (vs . 4) . Die mens is oorspronklik 11na die 
beeld en gelykenie" van God geskape (Gen. 1:26). DE.a~die beeld word 
nou tan volle in Chrietue herstel en geopenbaar. In Hom weot one 1ro.t 
God die mens ~1 laat wees . (Vide Rom. 8:29 en IKor. 15:47-49). 

Lees II Kor. 5:14- 21. 

Vn~Pe 14- 21 behandel die bediening van die versoening: dit be
gin by die Godsdaad in Chriatus vir die wereld, en hierdie gedeelte 
toon hoe hiordie bediening vandag na ons kom. 

Vera 15: 11een bet vir almal gestel'\7e11 ; die dood van Christua 
ra...k die g-~nso mensdom. One is almal 11dood" in Chrietus, ( vgl. Kol. 
3:3) - Christue het die ganse mensdom op Hom genean. Alles wat die mens 
is bet Hy op Homself geneem, one sonde ingcsluit. (Kyk bier onder na 
vera 21 ) , 

Vera 16: 11na die vleee" ( 11van die menslike oogpunt" . R. S. V.) 
Paulus beweor dat 'n 11objektiewe", 11slega histories a" en 11bui teetaande" 

. beskouing van Christus geheel-en-al onvoldocnde is. Alleenlik die ge
loofeoog sian in die kruieiging van Jesus van Naearet die hoogste ma
nifestaeie van Gods uysheid en almag (vide I Kor. l:25) . 

Deur hisrdie brief been most ons vorsigtig weee om nie die eerste 
persoon meorvoud 110ns" as eynde al tyd Paulus te vortolk nie. Die be

tekenis verskil; eoms is dit 11ons bedienaare" (soos in 4:1); some 11ons 
Christens" (sooa in vs. 16); soma 11ons menso" (soos in vs. 18 -

11wat 
one met Hom vorsoen Bet") . Dit weerspiolfl die feit dat Paulus terself
dertyd 'n bodienaar van die nuwe Yerbond, ' n lidmaat van die Kork en 

- 'n mons is. Die bediening van die versooning raak al drie. So is dit 
in Jeeaja 49:1- 7 moeilik om te besluit of die Kneg ' n indivndu of •n 
groep is. 

Vera 20 ; Bier gebied Cod nie, ma...r Hy pleit met die drang van 
liefde (vs . 14). Die bedienaars dan, \?at Gods uerk in Christus uitvoer, 
gebied nie, maar plait. Let op hoe dio menslike begrip van mag en krag 
deur die verbasende vterk van God aan die Kruis omskep word, Cod het nie 
ey magepoeisie vcrsaak nie, maar by bet ons opvntting van hoe mag uitge
voer word, goheol-en-al omgekeer. 
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Vera 2:: Bier is die uiterste stalling van die veree~~el~iging 

van God cet dio cons wat t!rens in W.o Skrif gevind r;oord. In Cbristus 

het God so no.by o.s immors moontll.k aan dio tocstand van die sondaar 

gekom sender om self aan sonde skuldig te wees (vide Rom .8:3-4). 

~:L In watter sin bet alle canso in Christus geoterwe? 

(yi_d_~ verse 14-15). \7a.arom sal ons sy koms beskou 

as niks minder nie ns ' n nuwe skepping? (vid~ 4:6; 5117) . 

2. In ~e se hnnde is die bedioning van die versoening in 

die Kerk vandag? Op watter wyse? Uat betoken versoening 

mot God? 

3 . rlat is die verband tussen evnngelisasie en versoening? 

(ve . 20) . ~n tussen versoening en caatskaplike getuie

nis? Uaar in u eie omg~ng is daar die meeste behoefte 

aan die bediening van die versoening? 

Sewende Studio: Ceregtigheid en Liefde. 

Jesaja 58:1-12; I Johannes 1:5 - 2:11 . 

In die vorige studie bet one gesien dat die '1at na die lig van 

Jesus Christus kom, •n nuwe verhouding cet Cod en c~t bulle medemens 

aancaan. In hierdie studio sal ons trag oc die vrugte van hierdie 

voraoening te boepeur. 

In die Ou Testament bet die groot profete van porsoonlike en 

maatskaplike goregtigheid die oise van 'n heilige God verkondig wat 

vorwag bet day sy volk heilig sal wees (vgl . ook Lov. 19; I Pet. I:l6) 

en wat geregtigheid en barmhartigheid in dio handelwyse van die mens 

voreis het. (lJiga 6:8) . 

In Nuwo Testamentiese tye , veral in die tydperk waarin Johannes 

geskrywe hot, hot groot gevarevir die Christelike waarheid ontstaan, 

nie alleen van buite nie, maar van diegene binne wat , onder die in

vlosd van sekoro heoraende begrippe, bulle vertroue op sekere ver

onderstelde goddelike geheime geplaas het , li~7ers as op geloof in 

en gehoorsaacheid aan Jesus Christus , en wat aelfs opeetlik sonde 

bogaan het om hullo ondervinding uit te brei . 

Met hiordie inleidende oorweginge kom one by one gedeeltesa 
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Leos Jeaaja 58 :1- 12: 

llin godeeltes in die Ou Testament is meer heldor in hulls ver
duideliking van wat ware gododiens betaken. Hier word die profeet 
deur die Hoilige God aangese om die sondes van sy volk, wat na die 
ballingskap die formals beoefening van godsdiens met maatskaplike 
euwels van hebsug, wreedheid en buigelary vermeng bet, te veroor
deel. Die gedeolte is byna in die vorc van 'n tneegesprek tunsen 
God en ey volk, albo~7el die verteller van bierdie dispuut God self 
is. 

God self berispe die volk oor die blote formaliteit van bulle 
godsdiens. Die volk antwoord torug, en beskuldig God dat Hy nie ag 
gee op hulls vas on selfkastyding nie. Dan toon God bulle hoe bulle 
bulself verlei bet met betrerJcing tot bul vroombeid. Die vas be
boort te bestaan uit die~or~ioning van brood aan bongeriges , klere 
aan die naaktes, 'n tuiste aan die buislose. Dan alleen sal God bul
le gebede verhoor, en sal 'n nuwe daeraad oor die volk break. Ware 
godsdiens vereis die beoefening van geregtigheid en barmbartigheid. 
Dit is 'n basiese behoefte vir die herbou van die vooruitBBng van 
die nasio. 

Lees I Johannes 1 :5- 2zll : 

Hier begin die Apostel met 'n verklaringz 11God is lig, en geen 
duieternis is in Hom nie". Gemeenskap met Hom betaken 'n ge:neenskap
like deelname in sy lig. Die !Cerk is due 'n gemeenskap in die lig van 
God. Dit betokon nie dat one nie meer kan sondig nie, ma.::~r, da.llr ons 
in_gemeenskap met God en met mekaar l~e, word one gedwing om one sonde 
te erken in alle berou en met die volle versekering dat die bloed van 
Jesus wat vergiet is om one sondes weg te neem, one sal reinig. Deal 
name in die lig van God bewerk opregte bekering '!"rat nie net in gedllgtes 
of gewaarwordingo bestaan nie, maar ook in vergoeding, reetitusie en 
praktiese liefde. 

In die tr.eede hoofstuk le die Apostel weer nadruk op die bedenkli~ 
beid van sonde. Maar, as one wel sondig, dan het Christus , die regver
digo 'n offerhande namens one gemaak, en di t \70rd deur die Vader aanvaar. 
Hierdie vergifnis is besldkbaar vir alle manse orndat Christus vir die 
hale wereld gesterwe bet. Die besef van hierdie waarheid is die basis 
van Christelike evangelisasie aan alle manse, tot aan die oind~s van die 
aarde. 
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Die gebooio om God en ons n~ote lief te he staan in die Ou 
Teotament (Lov.l9:18, Dout.6:4) ~aar in Jesus het ons bulle vervul
ling. As liefde nio van ons l~e na andere vlooi nie, ver~eer one ~og 
in duisterr.is, en hot ons nog nie die lig van God, wat l~efde i~, vir 
ons toe~eijien nio. Hiordie liofde is nio sentioentole of monslike 
boperkte liefdo nio, mc.c.r die liefde van God in Jeous Christus ge
openbaar. Alleenlik in hierdie sin ~n ons se dat waar dBar 'n God 
is daar liefdo is , on waar daar l1efde is ~r lig is. Dit is die ltg 
waarin ons geroep ~ord oo te wandel , en dit is die grondslag van die 
eenhoid van die Kerk en die bron van sy getuienis en diens a<'.n die w&
reld. 

Vrae vir besprok~. 

1. 17atter geleenthede bet u gemeente vir die gehoorsaam van 
die onderrig in Jesaja 58:6,7 vervat? Sluit dit ook in 
d.at u IJ',vorwelinge in u eie huis inbring? 

2. Wat loer Josa.ja 58:1-12 ons oor '\'Tare gododiens? ·:latter 
gevare bestaan daar in die 11 turgiese lewo van die Kerk 

vand.ag? 

3 . TI~t boteken ware belydenis van sonde? (I Job.l:9) . 
Hoe eg is die belydeniohandelinge ;-rat ens gedurig in 
one eredienste en in ono private gododionsoefening uit

vow? 

4 . In die twee gedeel tee \"lilt one bcstudeer bet, is daar 
'n neue verband tussen Ljg en Geceen&\ap. Wat leer 

biordie gemeenskap oor 
(a) Christel1ke eonheid. 
(b) Die evangelisasie-v~rantwoordelikheid 

van die Kerk? 

•'<gtste Studio: Die Roelllryke Stad. 

Openbaring 21:1-5; 21:22 - 22:5; Uatthous 5:14-16. 

I . Dio Nuwe Jerusalem. 

Lees Openbarlng 21:1-5; 21:22- 22:5 . 
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1. Op die golwe: 

Johannes is 'n banneling op Patmos ter wille van 11die getuie

nis van Jesus Christus". (Openb.l:9). Die Gemeentes in Acill ly ver
volging. Hat hierdie omwentelinge in die geskiedenis enige einddoel? 

Dit skyn det die magte van die duisternis se~vier: verkoel die liefde 
van die gemeontos nie? (Openb.2:4, vgl. ~tt.24:9-12). Sal bulle nie 
in afvalligheid boland nie? Uie beheer die geskiedenis, God of die 

keiser? Sulks vrae hinder die gelowiges. 

God antwoord. Die verrese Heiland vorskyn aan Johannes in beer

like gewaad •• Chrietus Imperator. (Openb.l:9- 20). By, en nio die 
keiser nie, hou die sleutels van dood en bel . Hier volg 'n ernstige 
boodskap van sowel lig as oordeel: die kwaaiste stryd lo voor. Die 
klein vaartuig van die Kerk sal nog rondgeslinger word dour die wilds 
woeste golwe van die geskiedenis . Maar die lig van die opstanding 
skyn daarop, dio Skepper van hemal en aarde on die Gees in sy sswe
voudige krag, waak daaroor, (Openb. 2 - 4) en die hemelse Jerusalem 
verskyn. (Oponb. 21 - 22). God is Heer. Derhalwe bet die geskiede
nis betekenis. Dit ie nie ·~ eindelose skommeling, 'n sik~us van ge
beurtenisse, 1 n wiel aan die draai nie. God is in elks gemeente teen
woordig. By oorheora die w6reldetryd deur die krag van die Kruia. 

2. Die Voleindipg 

Die nU\78 hamel en die nuwe aarde , waa.rvoor die ou profete gewag 
bet, is die werk van ~od. Lyding en dood sal nie meer woes nie; allee 
word nuut gemaak. (Openb. 21:1-6, vgl . Jes.65:17-25) . Die Heilige Stad 
daal Reer, mot lar1e on skoonheid versier. (Openb. 21 , vgl . Jes. 60) . 
Die heerlikbeid van God is sy .ll.g, en die Lam is sy lamp. Cbristus 
is die getrouo gotuie deur wie Gods lig na die mensa gekom bet en bul
le na hom getrok is. 

Die ,,Lam" is 'n sleutelwoord in die terminologie van die Siener , 
Johannes. {vgl. Hoof.5f 7:9- 17; 12:11; 14:1). Die beeld bet sy ont
staan in die Ou Testament: die lam 11sonder gebrek" word geoffer 

(Lev.l:lOf I Pot.l : l9); die bloed van die paaslam red Israel van 

vernietiging (Ex.l2f I Kor . 5:7), die lydende Kneg van Israel eter~e 

11BOOs 'n lam wat na die alagplek gelei word" (Jes.53:7f Hand.8:30 -
32; Joh. l:29) . In die Openbaring is die Lam g'n swak figuur niu 

Hy is die Leeu wat uit die stam van Jude is" (5:5); By dra die merke 
van sy slagting, maar soos een wat oornin bet; 
sienend, werd om eoos God Self aanbid te word. 

By is alvercolnd, al 

(5:6-14) . 
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By is die ware herder (7:13-17, vgl. Ps.23, Joh.l0 :14-18). By io 
die Heor YJat ann die deur klop, verlangend om saa.rn me ·~ sy volk maal
tyd te hou ( 3 : 20), die Bruidegom wat die bruilofsmaal met sy KFl.rk 
vier (19:9). Hy is die soewereine Rogtor van die nasies (vg1.Uatt. 
25 : 31-32) wo:t die troon van God deel. Die kruis is die enigst e mag 
waardeur al die wereldmagte corwin sal word - en di t is die mag van 
reddenda liefde. !li!_~_g_~slagte Lam uat die 12robleem van die 
seskiedanis op1os. 

Die Stad het g'n tempel nodig nie, want dit is deur Gods 
heilige teemvoordigheid verlig. Die Heer se hoepriesterliko gebed 
is vervul: almal is een in dieselfde aanbidning. (Joh.17:20-26) . 
En vanuit die Reilige Stad straa1 lig op die wereld : sy poorte is 
oop, en die nasies stap binne mot al die besondere gawes en akatto 
wat God hulls gegee het. Toegang tot die boom van die lowe is vry 
(vgl . Gen.3 :22-24) en sy blare is tot genesing van die nasies . Dit 
is die voleinding. 

Die getroues is reeds burgers van hierdie heerlike stad; die 
Heer onderhou sy Kerk deur sy Gees in haar daaglikse stryd; By voed 
haar met Woord en Sakra.rnent . Die ver1ossingsliedere en die lof van 
die heiliges ui t alle eeue is deel van die hemelse li turgie wat Jo

hannes in sy ballingskap kon hoor. 

'n S~ad op die Berg. 

~ees Mattheus 5:14-16: 

In Palestina vind 'n mens klein dorpies op die kruin van 'n 
heuwel saamgevorm; van ver af is hulls sigbaar, die reisiger kan nie 
andors as om hulls t e sien nie. Jesus gebruik hierdie beeld: .. Ju1le 
is die lig van die were1d. 'n Stad wat bo-op ' n berg le, kan nie weg
gesteek word nie." Jesus se nie : 11 julle behoort te wees" nio, of . 

11 julle sal \7ees". Hy sih J.~le is". Dit is deel van die karakter 
van die Kor!.;: om sy lig te versprei. \"laar Jesus is, d.aar werk die 
Gees en daar ~ lig vir die wareld om te sian. "fferke, wat die ken
mark van hul oorsprong toon, word verrig, sodat diegene wat bulle 
Bien die 11Vader wat in die hamel is, verheerlik". Aan wie sa Jesus 
dit? (vide Matt. 5:1-12; Lk. 18:9-14). 
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Is u plaaslike Chriatelike geaeenskap daa~dio ooort 

11stad op die borg" waarvan Jesus praat? Ind.Len nie, 

wat haper in u getuienis , u diens en u alled.aagse lewe? 

2. Hoe skyn di e 11lamp" in u huis? 

3 . Die profeet sien God in die geskiedenis teenwoordig; 

Hy bepaal die einddoel daarvan. Hoe raak di t die Kerk 

se interpretasie van huidige gebeure? Hoe vergalyk die 

Christelike standpunt teenoor die geskiedenis met ander 

stendpunte in u omgewing? (Die van Hindoea , animiste, 

marxiste , wetenskaplikes, joernaliste?) 

4. flat s t el die beeld van die oorwinnende Lam voor met be

trek.~ng tot one huidige afhankli kheid van andar soorte 

krag? I s daar ' n konflik tUI::sen die mag van die a·taat , 

die mag van geld, die mag van organisasie en die mag 

van God? Maak my Iterk, of ek, gebruik van hierdie mag

to van die wareld? Is dit reg om so te maak? {vgl . Stu

die III). 

110ns dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat 

kom, dat U u groot mag aangeneem en as Koning geheers het." 

(Openb. 11:17). 

Op wattor wyse het one weerklank van hierd.ie lied deur ono 

studies, besprekinge en gebede hoon 'gohoor· ? '(-vg). . ook 5.:1}; '15:3-4). 

DIE WEQ. 

Die Christ endom deur die wereld heen staan voor ' n krisis so 

groot soos enige wat nog in die geskiedenis oor hom gekom het. Ge

durende die afgelope 100 jaar is elkeen van sy tradisionele grondslae 

blootgestel aan die mees deursoekende kritiek. Christens word daar

toe gedwing om ui tdagings van hulle fundal:!en·tele oortuiginge t e ont

moet - uitdagings wat groter skyn te wees as selfs die van die Re

naissance en die Hervorming. 'n Skaar in sor1el die Ooste as die ~cs

te skyn oortuig te wees dat die moderns mens eenvoudig godsdiens ge-

heel- en- al ontgroei het ! ' n Nuwe soort sekularisme het ontwikkel, 

wat die Christelike geloof as oud-modies en onbegryplik beskou. 
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Eni ge ware aangeleentheid met God word aa onbelangri k vorwerp. Bai e 

beaou hierdie verhouding aa 'n soort van bevryding. Sommige vestig 

bulle hoop op die wetenakap. Andere aanvaar eenvoudi g wat bulle die 

onainnighede van die lewe noem, en baie raak verdwaald in betekenia

looaheid en wanhoop. 

Dit is die situaaie waari n ons verkeer, en waarvoor one kwes

baar ataan. Tog herhaal ons : Chriatua is die Lig van die wereld. 

By openbaar die ware natuur van God aan ons , die ware · natuur en doel 

van die mens, en ook die harde werklikhedo van die wereld waarin one 

lewe. Wat betaken dit? 

Die wereld is die skepping van God. Dit is die voorwerp van 

sy reddenda l iefde. Dit is terselfdertyd die pl ek waar hierdie lief

de gedurig ontken word. (Vide Bybelstudie 4). Sy lig in Christus 

skyn in en deur die Kerk. Dit moet tog seker aandui dat diegene wat 

lidmate van die Kerk is toega.ng bet tot ' n krag waarvan bulle ska.ara 

droom. Indien dit nie waar was nie, sou dit belaglik wees om eers 

te praat van die ta.ak van die Kerk, want die magte daarteen sou te 

stark wees. Die Kerk is voorwaar deal van die Evangelie want God 

sit steeds sy werk daardeur voort. Hy het beslui t om ons te gebruik, 

en bet ons uit di e duisternis in sy heerlike lig gebring. O'n ander 

lig is stark genoeg om die duisternis te bestry nie. Dit is net Chris

tus wat dit gedoen bet. Hy bet die duisternis oorwin, en bet ons 

uitverkies om dieselfde te doen. (Bybelatudie 8). 

Die Christen is dus ' n realis wat, in die lig van Chriatus , 

sake kan sien soos bulle is, want by is bekend met die oorwinning 

wat Christus oor die magte van die duiaternis behaal bet. 

Om in die lig te wandel veronderstel 'n onderskeidingsvermo3 

ten opsigte van dinge en geeste wat die Christen in~aat atel om sy 

weg deur die i ngewikkeldhede van die lewe been t e vind. Die t eenwoor

digheid van die lig is 'n versekering dat by aan ' n nuwe skepping 

behoort , ten spyte van die mag van die sonde. (Bybelatudie 5. ) 

Dit betaken dat, soos die Bybelstudies ons getoon bet , ons 

die skerpbeid van die kontras tussen lig en duister ernstig moat be

skou. (Vide I Job . 1:5 en Bybelstudie 7.) As ons na Oolgota- daar

die so baie publieke plek - kyk, dan aien ons bierdie kontras op sy 

skerpate. Duisternis is wat die mens vir die teenwoordigbeid van 

God verblind. Dit is die selfliefde wat die mens laat dink dat by 

nie sy erbarmende liefde nodig bet nie. Dit is die aug na mag en 

rykdom wat die Kruis na niks as swakheid en armoede laat lyk nie. 
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Dit is die koudheid van nonse wat die regte voorgeslag vertAenwoor
dig, die elite, die sterkste nasies, die heiligste godsdiens, en wat 
derhal\ve moen dat bulle die wereld beboort to regeer. Duia ternis is 
daardie vrees w~t in dood die einde van hoop sien. Hierdie soort 
duisternis omring one en is in almal van one, en dit kan net nie die 
lig van Christus verdra nie. As one die lig kies, dan neem one stand 
teen hierdie duisternis in. (B;ybelstudie 3. ) 

Dit is nie maklik om so te handel nie . Die duiwel is slim, en 
stel bierdie vorms van duisternis as lig voor. One moet oneself on
dersoek om te sien tot watter mate bierdie voros van duisternis in 
one eie lewene en in one kerke bestaan. One moot oneself afvra of 
one gepraat oor eenheid en one huidige manier om vir manse te getuig 
en vir hulls te dien werklik die lig wat one in Chrietus gesien bet 
waardig is . Is daar nie 'n groat mate van verborge selfliefde en le
digheid en aelfs hoogmoed aanwesig nie? Is one geloof iets waarin 
one te maklik berus - iets wat one vir oneself wil he omdat dit ons 
gemoedsrus on sekuriteit vir one volk en one inkomste verseker - iets 
wat ons teen ons vyande sal beskerm inetede daarvan dat dit one met 
hulle sal vorsoen? (Vide Jesaja 58c2 en Bybolstudie 6. ) 

Christus any dour sulks selfmisleiding been - aulke duisternis , -
met ay absolute eis . Hierdie eis is van besondere belang in one hui
dige wereld waAr baie ideologie en .,ismes" en baie godsdienate met me
kaar wedywer an menae ee lojali tei t t e verkry. Christus staan bolr 
as bulle alcal. Alboewsl die verbouding van die Christen teenoor sy 
aanhangera eon is van aandag en respek, kan Christus nie in die ge
drang kom mot nnder godo en lojaliteite nie , tansy hierdie lojaliteite 
onder Hom staan on Hom dian nie. Dit betaken dat one Hom nie kan 
aanbied as eon van die bestanddele van ' n ,}fereld8odsdiens" nie. D:;. t 
betaken dat one nie kan se 11een geloof is so good soos 'n ander" nie. 
Dit betoken dat Christus bo alle valse en godeeltelike eise staan, 
betsy hulle van Ilea t erse beskawin& of Europese kul tuur of Amer ika
nisme is, en dat one Hom nie as 'n stamgod kan gebruilc nie net om 
die saak te ondersteun wat vir one waardevol is. Terselfdortyd be
trag one dio groat godsdienste van die wereld mot ware veratand, en 
strews one om die bron van hull e krag te ontdek. 

Die absolute eis van Jesus vorg due liefde toenoor diegene wat 
deel uitmaak ~n die wereldtoneel maar wat nog nie bulle geloof op 
Hom vestig nie. Baie Christens is daarvan bewus , en ons behaort al
mal daarvan moor bewus te woes as wat ons is , dat one in die verlede 
baie keer onvordraagsaamheid aan die dag gole hot sowel onder oneself 
as teenoor andere. Die liefde van Christua verg dat one met diegene 

31/ •• ••••• • ••• 

I 

I 

I 
I 



- 31 -

wat van one verskil, selfs wat die diepste sake raak, man teen man 

met 1 n diepe begrip sal handel . Verder regverdig lojaliteit aan 

Christus dit nie dat ons oneself aan die wereld sal onttrek nie om 

one eie veiligheid te bewaar. Daar le g ' n voiligbeid in die onttrek

king uit die uerold in 'n klein gemeenskap van die Kerk nie. Al bring 

dit ook gevaar en risiko mee, is die ware lewe slegs te vinde wanneer 

ons die wereld invaar en ons lig, wat Christus is, voor manse laat 

skyn. Ons eenheid, ons getuiene en diens is, in standvastige loja

liteit teenoor ons Meester, vir die werold bedoel. 

Miskien deins ons terug omdat die woreld so vyandig is . So was 

dit maar altyd. ,~y bet na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom 

nie aangeneem nie". Tog kan geredeneer word dat die moderns, gern

dustrialiseerde wereld, veral in die waste, bosonder ver van die By

belse wereld is, en dat dit baie moeil1k vir ons is om die Bybelse 

geloof verstaanbaar voor te stel. Dis uaar. Die menslike verstand 

wat verdiep is in uetenskaplike en tegnologiese kategorie van bier

die kultuur is so gevorm dat dit vir bulle baie moeilik is om veraoend 

te raak met die boodskap van die Bybel. Hier is 1n gaping, en dit 

is een van dio mees belangrike take van die Kerk om dit te oorbrug. 

Maar indion dit vmar is , dan is dit ook waar dat gebeurtenisse in 

die moderns geskiedenis en lewe one baie na aan die Bybel bring. Deur 

vervolging en oorlog, deur moedewillige en grootskaalse verwerping 

van God, dour dio maatskaplike en wetenskaplike omwentelinge van one 

tyd, word manse daartoe gedwing om op nuut die onvermydelike vraag, 

of daar wel enige verklaring van hierdie lewe is, in die oe te staar. 

Wanneer dit waar is, dan staan die wereld wat so vyandig voorkom, in 

werklikheid baie naby die Bybel, want dit is tot bierdie uitorste toe

stands van die aiel dat die Bybel spreek. Inwatter situaeie one mag 

verkeer, dit bly die taak van die Kerk om die omliggende wereld te be

tree . Dit sal die noodsaaklikheid meebring om van nuuts af aan na 

die stem van God in Bybelstudie en gebed te luister, tervzyl one baie 

langgekoesterde beginsels herwaardeer. Dit sal ' n handeling vereis 

wat die kerke baie andere sal laat voorkom as nat bulle nou lyk. 

Daar is trouens, baie tekens van krag en van hernuwing, van 

die Heilige Gees wat op nuwe sowel as op ou maniere werk. Die meeste 

van ons beboort meer van bulle te west as wat ons wel weet. 

Bier is 'n paar van bulle: 'n berontdekking van die Bybel, 'n 

beweging in die rigting van eenheid, bernude krag in evangelisasie, 

berstelde diepte on betekenis in die aanbidding en die liturgie, en 

'n ontwaking by die leek met betrekking tot sy plek in die lewe en 

die doel van die Kerk. Hierdie bewyse van bernuwing bereik bulle 

boogtepunt nanneer bulle na ware vereenselwiging met die lyding van 
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rz:ense lei , wanneer hulls bewys da.arvnn lewer dll.t die I~erk die gestal

ts van 'n dienskneg aanneem. Die motief vir almal is Gods liefde 1n 

Christus, sy lig \·tat deur one behoort te sl;yn waar one ook al mag wees. 

' n Nuwe sending na die nywerheid, bv., en nu\·/e vorma van dienEl in die 

induetri~le wereld, hulle hat almal ontstaan omdat iemand meer vir ey 

mademans omgee as \Toat by Christens gewoonlik die geval is . 

Dieselfde is waar, om 'n ander yoorbeeld to noem, waar Chris

tens gegaan het om te genese en te onderrig onder die armoede van die 

dorpe van Asia an Afrika. Die lig van Christus faal in die werald 

vandag in sy doeltreffendheid omdat tog te veal van die aondaars wat 

Hy geroep hat nog ontrou aan Hom is, onwillig om in ay lig te wandel . 

By hat vir my gely1 en om in sy lig te wandel betaken om ook te ly. 

Christue ly nog as manse ly, en one word geroop om self daardie ly

ding te ondervind. Skone luiheid en ongehoorsaamheid aan die hemelse 

geeig is nog, aooe dit maar altyd was, die groot vyand van lig. (By

beletudie 2. ) 

Kaar mens like lyding is al tyd werlclik, een ding op een plek en 

'n ander op 'n ander . Die peraoonlike in lyding is nou verbonde aan 

ay mnatikaplike ooreake. Wat betaken die vercenselwing van die Chris

ten met lyding in die duisend ve.rskillende vorme en omstandighede 

waarin danrdie lyding die kerke omring? One bet behoefte Mn die 

goddelike lig om sowel one verstand as ons wil te vorlig; om ons 

wyeheid sm1el as gehooreaamheid te gee. Dit boteken nia dat one kan 

verwag om oplossings vir al die groot problema te vind nie, maar one 

kan, tot 'n mate, soos ons hulls aanpak, oordeel waar die ware lig 

an waar die ware duistarnis 18. In sy lig sian one lig. 

Terwyl ons in hierdie tydperk van hernuTiing in die lowe van 

die Kerk gelei word tot 'n ondersoek oor ons beslieeing vir God in 

Christus , die Een Lig, en oor one taak in die wereld van duisternia 

en lyding, word ons ook genoodaaak om te vra watter groot sake in die 

hedendaagse werold die mess ernatige problems vir die Christelike le

we en gewete besorg. One noem drie - nie as 'n volledige uiteenset

ting van die wereld waarin one woon nie, maar as faktore in die hui

dige toneel wat mensa diep raak. 

Eerstene is daar die snelle ontwikkeling ~n verapreiding dour 

die wereld v&n wetenskap en tegnologie, en dio fait dat, terwyl bul

le groot seeninge meebring, hulle 'n valse aanbidding voortbring. 

Bulle vooroion geweldige voordele van gesondheid, van welstand vir 

die vooreiening van basieea menalike waardigheid. Bulle is wapana in 

die stryd vir goregtigheid. Bulle is aekerlik ton dele die vervulling 

van die goddelike opdrag om vrugba.ar te weee on die aarde ta vul . 
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Hulle verooraao.k ook 'n algemene en vornietigonde afgode<lieno. 

Deale omda.t die voordele van die wetenakap on tegnologio so groot 

is, aanbid mensa die ont\·rikkeling v;:~n die vtotenskap, menende dat 

one menelike problema dour wetenskllplike vooruitgang opgelos sal 

word. Die mona wil basi ttings hi, on die modorne tegnologie maak 

besittings beakik~ar in onbeperkte hoeveelheid en verakeidenheid. 

Die mens staan vorstom voor die vooruitsig, en ~ord slaaf van d~e 

hele proses, on gee homself oor aan die godsdiens van ,,meer en b-

ter" . 

Die gevolg is 'n sekulere materialisme, wat soma 'n godsdiens

vernis het, soma nie. Dit is tipies van die na-Christelike tydperk, 

veral in die i"/eote , dat moderne ontwikkeling op die gebied van die 

opvoedkunde , die aielkunde, en die oosiale wetenskappe , wat uit die 

Christelike teolaarde kom , nou droig om onafhanklik te word en bulle 

herkoms te vorgeet. G'n enkele groep is vir hierdie gevolg verant

woordelik nie, die wetenskaplikes miskien die cinste van al~al . One 

word almal in die dubbelsinnighoid van die wereld vasgekeer, in die 

modorne duistornis wa.t mense verblind, Die pynlike van die situaaie 

word illustreer deur die houding van ~ie in da.ardie lande wat nie 

ten volle tegnies onhlikkel is nie. Hulle wys die vinger na die 

hoog ontvrikkelde lande en se .,one wil nie daardie soort materialism& 

he nie" . lla.ar ook bulle vorder so vinnig as moontlik, in die naam 

van reg en monslike waardigbeid, om die produktiewe vrugbaarheid 

van hullo eie lando op die mees gevorderde tegniese wyse te vermeer

der. Hulle probleem is een voorbeeld van ~ie sulke problema waar

voor die mons vandag te sta.an ko:n. .latter hulp kan Chriatene in bier

die dilemma bied uit bulle kennis van die Bybolse waarhede oor ligen 

duiaternia, Skopping en Verlossing, die Knog on sy Volk? (Bybelstu

dieo 1,6,8.) 

Tweedons, sosiole verandoring kom in die hedendaagse wereld 

voor as 'n wyae wa.arop vryheid en geregtigheid verkry kan word, en 

as 'n proses nat vir nuwe onderdrukk.ing en onreg verantwoordelik is. 

Di t is o.l tyd rrnar , maar die snelhoid van sosiale veranderinge van

dag verskerp die probleem, want vryheid en on-vryheid ("freedoms and 

unfreedoCJs"), reg en onreg, ("justices and injustices"), verskyn t

gelykertyd uit dieselfde proses van verandering. Snelle induatriali

aaaie in oo~7egende landboukundige gemeenskappe vernietig ou waardes 

en bring atede voort waar mensa verlore is on waar bulle morale be

ginaels ten gronde ga.an. Snelle politieke onafhanklikheid bring ge

weldige problema vir leier en kieser. Dit help nie om net te se dingo 

most andere organiseer word nie, of industrialisasie moos stadiger 
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gekom het, of oncfhanklikheid moeo meer voorbereiding geniet het nie. 

Die problome is hior . Moet die pas v~n soaialo vorandoringe versnol 

word? i"fat van die menslike varwoesting uat volg? Moet die pas van 

soaialo vorandoringe vortre.~g v;ord? Wat van dio dringonde bohoofte 

aan geregticheid? Die versnolling van sosiale verandering, in die 

westo sowel o.a in AsiU , afrika en Suid-Amerika, is een van die moos 

verreikonde faktore in dio lewe van dio modcrne cons . (Bybelatudies 

2, 7. ) 

Derdens is daar die probleem v~n die toonamo van eonheid en 

die toename van konflik op diesolfdo tydstip in die modorne goskiede

nis. Elke ncsie hot sy politieke en ekonomiese verhoudinge met baie 

ander nasies. Daar is due 'n oenheid, in dio sin van wedersydee af

hanklikhoid, in die hedendaagso samestelling. Maar hierdio wedersydsc 

afhanklikheid hot nie vrede gobring nie. Dinne ay ra.amwerk hot h<l"lige 

konflikte ontataen. ~ense akep klein, boskermonde gemeenakappe vir 

hulle eie voiligheid - naaionaliamoa, alliansies en groepe - m3ar 

hulle verskerp die konflik. Te meor, die moontlikhode van die atooo

oorlog is sodanig dat dit algemoen govool word dat die ou begrippe 

van 'n 11regvordige oorlog", en bc.io souse ' n 11beporkte oorlog" met 

atoOIIII'Iapena, ontgroei is, on not nio meer moontlik is nio. ;-rat kan 

Chriatono doen? Dis to mo.klik om maar not te s81 110ndorateun die 

Veronigde Volkere" , Die vraag is, watter boloid sal my volk volg i n al 

sy verhoudinge, ook in ey verhouding teenoor die Verenigde Volkere? 

Dit lei, vir die Christen, tot die vraag in hooverre 1 n volk 

'n beleid wat op corele beginsols baseer is, kan volg, en of dit nie 

liewer deur eie-belang bepaal moet word nie. Kan Christene tevrede 

weos met die argument dat eie-be lang sal b epaal dat volkere sal op

offer om vrede te veraeker? Bybolatudio 6 handel oor Vereooning. 

In watter sin is hierdie Bybelso bogrip van versooning toepaalik in 

die geval van internasionalo konflikte? Ons geloof eis lojaliteit 

aan Een Hear. Dra daardie geloof by tot one begrip van eonheid tus

aen volkere? Van die Kneg word dit vormold dat Hy rea sal voortbring. 

In hoevorre dra hierdie reg by tot die daarstelling van oenheid tua

sen volkere en nasies? In Hardie toneel uord dit van Christene vor

wag om gotuior.is vc.n die lig to woes . Di t betoken dat one aanvaarde 

begrip van die task van die Kerk 'n akerp uitdaging ontvang van die 

spood en ing~7ikkoldheid van aosialo veranderinge. Uatter vorms van 

getuies van Christus en dione aan Christua en eenheid in Chrietus i s 

nodig ondor hierdie nmve tooatande? (Bybolatudies 3,3. ) 
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Die kcrko staan voor ' n herontdekking van hul boodsk~p en 'n 
hernu·ing van hul l~.e. ~at sta~n ons to doen? Soos one genade en 
krag ontvang om to getuig, so moot ons cotuig, of ons nou die ant
woorde op die groot on ingewikkelde r-roblece van ons tyd hot, al dan 
nie. Dit is belnnG=ik dat one die bes~reking van hierdie nrobleme 
deur die Kerk , sal ui tbrei, en hierdie goskrif is ' n ui tnodiging oin 
moor volledig ~an hierdie bespreking deel te neem. One moet voort
gaan mot on.s ondorsoek van die S'..crifte , want bulle bevat daardie wys
beid waar toe ons nog nie gevorder het nio. In besonder moot one ol
ke poging aanwond - veral omdat one so ver van dio ~oord van die Skrif 
le.7e - oo te luieter na wat di t vir one ee , en nie om di t te vertolk 
volgens vrat ons vorlang of hoop om daar t o vind nie. As ous luieter 
sal dit spreek. Tog sal ons getuienis en one soektog g'n vrug dra nie 
tensy ons sake reg stel ten opsigte van die ecrste eis van die Evan
galle, tw. ,,llokeor j ou" . Di t is na die bootvaardige hart en die 
boetvaardige gomeenskap dat die Gees kom, om to verlig en te versterk 
want boetvaardigheid self is 'n gawe van die Gees . 

One praa t van 11kerke" , maar ons sou nie aan die Jk1.u:lenies e Bo
vreging deal gobad bet nie as dit nie one oortuiging was nie dat daar 
in werklikheid net een Kerk is - beilig, ~lseceen, apostolies . One 
boef nio hierdie Kerk te skep nie - Christus hot dit aan die Kruis 
en dour sy Opstanding reeds gsdoen - maar ons moot ciit be~ondmaak en 
vertoon so duidelik as wat ons ken. Ona vorskil •en opsig+e van wat 
one oor die Kork sal s e, maar one west di t bostaan, en dat one daarin 
'n verse!<:ering on 'n doel vind wut nerons andere te vinde is nie. Dnar

oo wa.ag ons om bierdie Kerk te bring na diegene \vat di t nie besi t nie. 
One sou nie waag om dit to doen nie tansy ons geglo het dat die Kerk 
nie aan ons nio, m~r aan sy Here behoort - Jesus Christus! (Bybol
studie 4,5. ) 

So s t aan one weer waar one was - by die eis on die belofte van 
Jesus Christue ones Hear. 11I:k is die lig van die wereld, wie !!y volg, 
sal eekerlik nio in die duieternis wandel nie, maar sal die lig van 
die lowe he". 
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