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Skriflesing: Hand 20:17-32; 1 Tim 1:3-7 & Op 2:1-7 

Tema: Mooi verlede geen waarborg vir volmaakte hede! 

INLEIDING 

Mense hou nie van verandering nie. Punt.  Ook nie 

kerkmense nie.  Miskien in besonder nie kerkmense nie.  

Oor die algemeen redeneer kerkmense dat alle 

verandering NOODWENDIG agteruitgang impliseer.  Ook 

as dinge nie meer so goed gaan met die kerk nie; as 

gemeentes begin krimp en finansies begin druk; as 

vernuwing veroorsaak dat lidmate gemeenskap met die 

kerk opsê, dan versterk dit net die persepsie dat alles die 

skuld is van verandering. 

Kom die oproep nou, midde-in veranderde tye, tot 

bekering, word dit nie deur alle kerkmense dieselfde 

prakties toegepas of geïnterpreteer nie.  Die individu se 

houding heens veranderinge sal noodwendig die 

toepassing van sodanige oproep kleur. 

Diegene wat negatief staan teenoor veranderinge sal van 

mening wees dat bekering impliseer dat daar 

TERUGGEKEER word na die (volmaakte) verlede.  

Diegene wat positief is oor veranderinge, in besonder 

miskien die kerkgroeibediening en omkeerstrategie, sal die 
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oproep verstaan as bekering van die foute van die verlede 

na ‘n gehoorsamer hede. 

Nou is die tema van hierdie week se fokus juis BEKERING 

en dit noop jou en my om te besin oor die stand van ons 

kerk.  Oënskynlik dwing dit ons ook tot ’n keuse tussen 

hierdie twee uitgangspunte.  Moet ons mekaar oproep om 

terug te keer na die verlede of moet ons juis mekaar 

oproep tot bekering van die foute van die verlede en ’n 

nuwe hede? 

Aan die ander kant: is dit werklik nodig om tussen hierdie 

twee standpunte te kies? 

Kom ons soek saam antwoorde deur te Let op ’n Bybelse 

voorbeeld van ’n kerk wat mooi begin het, maar waarvan 

die einde ’n dringende waarskuwing vir elke kerk is, 

naamlik die kerk in Efese. 

1.  DIE WONDERLIKE BEGINJARE! 

In Handelinge lees ons van die ontstaan van hierdie 

gemeente.  Hulle was bevoorreg dat niemand anders as 

Paulus die evangelie na hulle toe gebring het nie.  Sy 

eerste besoek aan hulle was slegs ’n vinnige draai in die 

sinagoge.  ’n Jaar later keer hy egter terug en vertoef ’n 

volle drie jaar in hul midde. 
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’n Ruk hierna ontmoet hy die ouderlinge van Efese in 

Milete om hulle te waarsku. 

Uiteindelik het hy ook vir Timoteus gestuur om die 

gemeente te bedien. 

Die gemeente in Efese was dus gebou op ’n wonderlike 

vaste fondament, die vrug van die seënryke werk van die 

groot sendeling Paulus.  Ook sy brief aan hulle is steeds 

vandag ’n skat vir elke gelowige wat wil weet wat kerk 

werklik is en hoe kerk behoort te funksioneer. 

Wat ’n wonderlike verlede, wat ’n puik begin... 

2.  REEDS ’N WAARSKUWING! 

Hierdie mooi begin was egter nie ’n waarborg vir ’n stabiele 

toekoms nie!  Reeds in Milete waarsku Paulus die 

ouderlinge oor die toekoms en skerp hy hulle op om oor 

die kudde van die Here te waak.  Die wolwe is op pad! 

3. DIE BEGIN VAN DIE EINDE! 

Lees ons later wanneer Paulus Timoteus opdrag gee om 

in Efese te bly arbei, dan word dit duidelik dat die 

waarskuwing aan die ouderlinge nie ontydig was nie.  Die 

wolwe was reeds in die kudde.  Hulle het gekom met vals 

leerstellings en allerlei redenasies oor onbenullige sake.  

So ontstaan daar twisgesprekke en het die lidmate hulle 
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besig gehou met vrugtelose gepraat oor dinge wat hulle 

eintlik geen begrip van gehad het nie. 

Timoteus word opgeroep om hierdie situasie dringend aan 

te spreek en die lidmate terug te lei na die ware evangelie, 

die gesonde leer wat Paulus aan hulle verkondig het. 

4.  ’N FINALE WAARSKUWING! 

Ten slotte lees ons weer van hierdie gemeente in 

Openbaring.  Die aanvanklike wat die Gees van hierdie 

gemeente getuig, is baie bemoedigend, selfs 

prysenswaardig!  Hulle is steeds vol ywer en volhard; hulle 

ontmasker vals apostels en was bereid om ter wille van die 

Naam van Jesus baie te verduur. 

As ons vandag by hierdie gemeente sou gaan visitasie 

doen, sou die verslag aan die klassis waarskynlik uiters 

positief gewees het.  Efese is voorbeeld van ware kerk wat 

volhard in die geloof.  Die mooi begin lewer na al die jare 

steeds bewonderingswaardige vrug! 

En tog, geliefdes, let mooi op: Dit is nie hoe God beoordeel 

nie!  Ten spyte van die mooi geskiedenis, ten spyte van 

wat steeds prysenswaardig is in hierdie gemeente, kom die 

dringende oproep tot bekering! 

5Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het. 
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Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin 

gedoen het. 

Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle 

toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat! 

5.  ONS IN EFESE SE SKOENE? 

Nou wil ek hê dat u uself vir ’n oomblik in die kerkskoene 

van Efese plaas terwyl hierdie oproep tot bekering van die 

kansel af klink.  Hoe sou ons , ek en jy, vanuit die posisie 

van Efese daarop reageer.  Wat sou die inhoud van ons 

gesprekke wees na kerk in ons klein groepies met 

medekerkgangers rondom ’n koppie koffie? 

Kom ek stel dit vir u soos wat dinge soms by my ore uitkom: 

Die eerste reaksie van baie sal ’n beroep op die gemeente 

se verlede wees.  Waarom ons oproep tot bekering?  Ons 

handhaaf dan juis wat aan ons oorgelewer is deur oupa en 

pa!  Dominee, wil jy nou vir ons vertel dat alles van die 

verlede verkeerd was.  Besef jy nie wie almal hier in ons 

midde gearbei het nie.  Was Paulus dan so verkeerd en 

dominee Timoteus!  Dit kan tog nie.  Het jy dan nie die 

vorige visitasie verslag gelees nie? 

En so sal hierdie groep die oproep tot bekering 

wegredeneer!  Die moontlikheid dat die oproep van God 
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kom, word gewoon uitgesluit.  Ons moet net volhard in wat 

ons nog altyd in die verlede gedoen het. 

Ander sal weer vreugde vind in die oproep.  Sien julle, julle 

wat die kerk so wil verander.  Ons het inderdaad die pad 

begin byster raak.  Dit is waarom dinge nie meer met ons 

goed gaan nie.  Ons moet weer in die ware sin van die 

woord Gereformeerd word.  Laat vaar al hierdie 

veranderinge en keer terug na die goeie ou dae. 

So word die oproep tot bekering van my af weggeskuif na 

ander in die gemeente.  Dit is hulle wat skuldig is en dit is 

inderdaad nodig dat hulle hul sal bekeer! 

Dan is daar ook nog ’n groep wat ook die oproep van harte 

sal verwelkom.  Uiteindelik word hard en duidelik opgeroep 

tot bekering.  Luister, julle wat so verstar is aan gebruike 

en tradisies.  Luister, die kerk moet verander en aanpas by 

die tye.  Hou op vasklou aan die verlede en kom ’n bietjie 

by!  So verplaas ook hierdie groep die oproep na ander. 

6.  DIE KERN WORD GEMIS! 

Geliefdes, die hartseer is dat al hierdie redenasies die kern 

van die oproep tot bekering mis!  Luister weer wat sê die 

Gees aan die gemeente in Efese: 

4Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so 
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lief soos in die begin nie. 

Dit is die enigste aanklag! 

Dit is die grond van die oproep tot bekering.  Die Gees kom 

nie en kla die gemeente aan omdat hulle steeds vasklou 

aan tradisies nie.  Die aanklag is selfs nie eers dat hulle 

van die gesonde leer afgedwaal het nie! 

Dit gaan nie oor die inrigting van die eredienste of die 

gebruike rondom nagmaal nie.  Dit gaan nie oor wie in die 

amp mag dien en wie nie.  Dit gaan selfs nie eers oor die 

inhoud van die prediking nie.  Kom ek stel dit uiters skerp:  

Dit gaan nie eers oor wat ons in ons belydenis as die 

merktekens van die ware kerk bely nie! 

Efese, kom tot bekering want:  JULLE HET MY NIE MEER 

SO LIEF SOOS IN DIE BEGIN NIE! 

Sonder om die detail daarvan te gee, het iets Jesus 

Christus se sentrale plek in hulle harte ingeneem! 

Let wel, die Gees kla nie die gemeente aan dat hulle 

Christus nie meer lief het nie!  Sy Naam word steeds bely, 

in sy Naam gedoop en oor Hom getuig teenoor valse leer.  

Hy het nie geheel en al uit die kerk verdwyn nie. 

Maar Hy is ONTTROON! 
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Juis die gemeente aan wie die brief oor die kerk van 

Christus gerig is; 

Juis die gemeente wat daarin kon lees dat dit God se wil is 

om alles in die hemel en op die aarde onder een hoof te 

verenig, naamlik Christus; Juis hulle wat kennis geneem 

het van die gawes wat Hy aan sy kerk geskenk het tot 

opbou en groei na sy volwasse ewebeeld;  Juis hulle vir 

wie Paulus so roerend gebid het dat hulle Christus se liefde 

al meer en meer sal ontdek en daarin gewortel en 

gegrondves sal wees; Juis hulle laat oor die jare toe dat 

die liefde vir hom in hul harte verflou! 

TOEPASSING EN SLOT 

Efese het hulle nie gesteur aan hierdie oproep tot bekering 

nie.  Uiteindelik is hul kandelaar verwyder en bestaan die 

kerk nie meer nie. 

Dit is ’n ernstige waarskuwing aan jou en my.  Dit dwing tot 

selfondersoek.  Luister ’n slaggie hoe jy redeneer oor die 

kerk van Christus.  Luister in watter mate is die gemeente, 

die kerk, die dringende noodsaak om Gereformeerd te 

wees in die sentrum van jou redenasies. 

Solank iets anders as Jesus Christus die middelpunt van 

ons redenasies is, solank ons meer bekommerd is oor 
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uiterlike gebruike en tradisies as oor sy plek in ons harte, 

sal die oproep bly klink: 

Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin 

gedoen het. 

Daarmee sê Jesus aan jou en my: My geliefde Ek soek 

niks meer... maar ook niks minder, as jou HELE HART! 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


