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Skriflesing: Joh. 17:1-5; 21-23; 1 Joh. 3:16-18 

Tema: God tree buite Homself! 

INLEIDING 

Hoe lyk die God wat jy dien?  Hoe goed ken jy Hom na al 

die jare?  Is Hy in jou gedagtes dalk hierdie streng, kwaai 

Figuur wat liefs nie lastig geval moet word nie?  Of is Hy 

dalk hoofsaaklik vir jou Liewe Jesus wat graag goeie dinge 

uitdeel en aan Wie jy elke dag ’n lang versoeklysie kan 

gee? 

Miskien nog belangriker:  Is die God in jou kop ’n AKTIEWE 

werksame God, of dalk eerder passief.  Met ander woorde, 

is jou God aktief betrokke by jou daaglikse lewe of is Hy 

dalk eerder soos ’n spaarwiel in jou lewensvoertuig se 

kattebak? 

Hoe lyk die God wat Homself aan ons bekendstel in sy 

Woord? 

Maar dan in besonder: Al hierdie praatjies oor ’n 

missionale kerk en oor missionaal wees en in besonder 

ook die FOKUS van die fokustyd vir hierdie komende 

week, naamlik GOD SE MISSIE of dan die MISSIO DEI, 

HOE NABY LÊ DIT AAN die KERN VAN WIE GOD IS? 

U sien, hierdie IS ’n KERNVRAAG! 
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Eintlik ’n WESENLIKE vraag! 

Kom ek verduidelik: 

Daar is in die hele debat oor die MISSIO DEI diegene wat 

van mening is dat God in sy WESE MISSIONAAL IS.  Teen 

hierdie siening is daar egter heelwat kritiek.  Daar word 

gevrees dat sodanige siening ons Godsbeeld verskraal tot 

’n bepaalde aktiwiteit van God wat boonop, so redeneer 

die kritici, ’n tydgebonde aktiwiteit is. 

Om te beweer dat God se missie deel is van sy wese, 

impliseer dat dit deel is van sy aard, sy natuur en is dit 

inderdaad waar? 

1.  GOD DRIE-ENIG 

Om hierdie vraag te beantwoord, neem ek u na een van 

die kernaspekte van God wat ons bely, naamlik die drie-

eenheid.  Luister na enkele grepe hieroor uit NGB art 8 & 

9: 

Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord 

van God in 'n enige God, een enige Wese, in wie drie 

Persone is, naamlik die Vader en die Seun en die 

Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en 

van ewigheid af onderskeie is volgens die 

eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. 
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Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle 

sigbare en onsigbare dinge. 

Die Seun is die Woord, die Wysheid en die Beeld van 

die Vader. 

Die Heilige Gees is die ewige Krag en Mag wat van 

die Vader en die Seun uitgaan. 

Hierdeur leer ons dat God een is en tog onderskei 

word in drie Persone. 

Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer dat 

daar drie Persone in een, enige Goddelike Wese is. 

Al gaan hierdie leer die menslike verstand ver te 

bowe, glo ons dit nou tog deur die Woord, terwyl ons 

verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die 

hemel te geniet. 

Verder moet ons ook let op die besondere ampte en 

op die werkinge van die drie Persone met betrekking 

tot ons: Die Vader word ons Skepper deur sy krag 

genoem; die Seun is ons Saligmaker en Verlosser 

deur sy bloed; die Heilige Gees is ons Heiligmaker 

deur sy inwoning in ons hart. 

Die drie persone van God is nie selfstandig en onafhanklik 

sodat die een buite die ander tot openbaring kom nie. 
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Uit die Skrif is dit duidelik dat daar tussen hierdie drie 

Persone ’n intieme verhouding bestaan.  ’n Verhouding 

waarin Vader, Seun en Gees op mekaar gerig is. 

Uit Jesus se Hoëpriesterlike gebed is dit duidelik dat Hy 

ingestel is op die verheerliking van sy Vader en dat sy 

Vader ingestel is op sy verheerliking.  Die Gees is gerig op 

Vader en Seun om hulle heerlikheid bekend te stel. 

Hierdie intieme verhouding tussen die Persone van die 

drie-eenheid is egter ook nie slegs inwaarts, op Hulleself 

gerig nie.  Die hele openbaring van God is ’n openbaring 

van God wat BUITE HOMSELF TREE.  Alhoewel Hy 

volkome Selfgenoegsaam in sy eie is, tree Hy na buite. 

Sonder dwang of noodsaak SKEP Hy en maak Hy die 

mens die kroon van sy skepping.  Die mens word sy 

beelddraer.  En as beelddraer word hy geskep om nie vir 

homself, nè na binne gekeer te leef nie, maar na God toe. 

Sodra Hy lewe in die mens blaas tree Hy in verhouding met 

die mens.  Die aard van hierdie verhouding is liefde. 

Maar God gaan selfs verder: Hy verklaar dat Adam op sy 

eie, nie goed is nie. Hy moet ’n maat kry.  Die wonderlike 

verhouding binne die drie-eenheid moet ook vorm kry in 

die skepping. 
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Hierdie intieme op-mekaar-gerigtheid van die Drie-eenheid 

word afgebeeld in die verhouding tussen man en vrou. 

Maar dan val die mans en sy vrou in sonde.  Die mens 

oortree, draai die doel van sy aard, naamlik om buite 

homself na God toe te lewe, deur die fokus te verskuif na 

homself. 

Maar selfs na hierdie katastrofale opstand van die mens, 

bly God uit Homself na die mens tree.  Die wekroep: 

“Adam, waar is jy?”, is die roep van ’n liefdevolle God wat 

steeds uitreik en nader trek. 

Daarom behoort ons die missie van die Seun na die aarde 

nie te sien as ’n plan B van die Vader nie, maar as deel 

van sy AARD, sy WESE.  Hy wat liefde is se liefde bly 

uitvloei na die gevalle mensdom. 

Daarom behoort ons die kruisoffer van die Seun aan die 

kruis nie net te sien as gehoorsaamheid aan die Vader nie, 

maar as deel van sy wese.  Hy wat liefde is, is bereid om 

sy lewe af te lê vir sy vriende. 

Net so die herskeppingswerk van die Gees is nie maar 

slegs gerig op die herstel van die mensdom nie.  Hy wat 

liefde is, kom en herstel sorgsaam en geduldig dit wat seer 

en gebroke is. 
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Teen hierdie agtergrond kry die verklaring van Johannes 

werklik diepere betekenis, naamlik GOD IS LIEFDE.  Dit is 

in sy aard, sy wese, om lief te hê!  Dit is immers die aard 

van liefde om na buite te vloei.  Liefde impliseer 

verhouding.  Juis verhouding waarin van die een persoon 

na die ander reik met alles wat positief en mooi is. 

Liefde impliseer die reinste motief en is bereid tot die 

aangrypendste dade: om die kosbaarste van kosbare  te 

offer; om te sterf vir die ander; om wat gebroke is met die 

grootste sorg en teerheid te herstel! 

Geliefde, ek hoop die woordjie sending of missie begin vir 

u nuwe inhoud kry.  Ek hoop u voel aan dat dit in die kern 

van die evangelie lê.  Ek hoop u word opnuut gevul met 

verwondering oor die aard, die wese van God. 

Hy is nie nors en kwaai en vêraf nie; Hy is nie passief en 

wil nie gesteur word nie!  Inteendeel, elke oomblik van elke 

dag is Hy aktief besig om buite Homself te tree; om nuwe 

verhoudinge te vestig; om sy koninkryk te bou waarin Hy 

verheerlik word; om ’n gevalle wêreld wat leef vir homself, 

terug te draai na Hom; om sy Bruid te versorg en gereed 

te maak vir die groot bruilofsmaal! 

Pragtig word aan ons ’n groot geheimenis in die Skrif 

ontsluit: 
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Hierdie intieme verhouding, hierdie vloei van God se liefde 

na die mens, word in die intiemste en standhoudendste 

verhouding op aarde, naamlik in die huwelik, afgebeeld.  

Christus wat bereid is om vir sy Bruid te sterf en sy Bruid 

wat bereid is om vir Hom te lewe. 

2.  GOD SE BEELD IN ONS HERSKEP. 

As ons dan besef dat dit in God se aard is om buite 

Homself te tree en ons weet dat ons na sy Beeld geskape 

is, dan volg dit mos logies dat ons soos God liefde moet 

leef.  Aktief leef. 

Die implikasie daarvan is dat my lewe missionaal moet 

wees!  Die groot werksaamheid van die Heilige Gees in my 

is nie gerig op my nie, Hy is nie my inwonende, geestelike 

dienskneg nie!  Hy wil my HERSKEP, my terugbring na wie 

ek wesenlik geskep is om te wees, die BEELDDRAER van 

God. 

Hierdie herskepping is ’n ganse heroriëntasie van my lewe.  

Dit is die draai van selfgerigtheid na gerigtheid op God.  Ek 

bestaan, ek leef vir Hom.  En hierdie gerigtheid op Hom 

impliseer ’n gerigtheid op my medemens.  Dit is die groot 

GEBOD.  Die twee tafels van die wet het dieselfde 

gerigtheid, naamlik die verheerliking van God. 
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’n Missionale lewe is daarom ’n lewe wat buite homself 

tree, ’n lewe gerig op ander, ’n lewe wat deur die gee van 

liefde, in al die ryke skakerings daarvan, my medemens 

nadertrek en roep tot die verheerliking van Vader, Seun en 

Heilige Gees. 

SLOT 

Die MISSIO DEI, die missie van God, behoort nie vir ons 

’n abstrakte, vreemde begrip te wees nie; om daarin te deel 

behoort nie ’n vae oproep te wees nie; dit is ook nie maar 

’n bykomende aktiwiteit tot ’n reeds vol program wat net 

deur entoesiaste uitgevoer word nie. 

Dit behoort by ’n beelddraer van God ’n 

lewensingesteldheid te wees.  Meer en meer, soos wat die 

Heilige Gees my vernuwe, behoort ek saam met Paulus te 

verklaar (Gal 2:19-20): 

Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet 

dood sodat ek vir God kan lewe: ek is saam met 

Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe 

nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek 

nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun 

van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe 

vir my af te lê. 
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Amen. 

 

 

 


