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LIEFDESOPROEP TOT NG KERK: 

(500 jaar na Luther se oproep) 

“MAAK JESUS WEER DIE HOOF VAN SY KERK!”  

ANDERS GESTEL: “LAAT GOD SY KERK REGEER DEUR DIE VLEESGEWORDE WOORD” 

AGTERGROND:  Maarten Luther het vandag presies 500 jaar gelede dit nodig gevind om die kerk 

van die dag te vra om terug te keer na suiwere Woordbediening. Dit het vandag –  31 Oktober 

2017 – nodig geword om ‘n oproep tot die kerk te maak om die Lewende Woord, Jesus die Christus, 

sy regmatige plek in die kerk te laat inneem. Daar word nie onvoorwaardelik voor Jesus as die 

Wysheid van God gebuig nie. Jesus word almeer beskou as Iemand met “voorwetenskaplike 

kennis”, Wie nie in staat is om gesaghebbend aan ons leiding te gee nie. 

Omrede die kerk in onsekerheid oor sy Leier verval het, word daar nou gepoog om die kerk as “‘n 

ruim huis“ te sien waar alle leerstellinge geduld word. 

Wat leer die Bybel ons egter oor die Seun en sy gesag in ons lewens: 

 

1. Ons glo dat Ons hemelse Vader het deur sy Seun alles geskep. Johannes 1:3 “Alles het deur 

Hom ontstaan, en sonder Hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie.” 

Kolossense 1:16&17 “want in Hom is alles geskep: alles in die hemel en op die aarde, die 

sigbare en die onsigbare dinge, of dit konings of heersers is, gesagvoerders of magte; alles 

is deur Hom en tot Hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in Hom hang alles saam.” 

 

2. Hierdie Jesus Wie alles geskep het, het mens geword en onder ons kom woon. Deur Hom 

kry ons insig in Wie Ons hemelse Vader is en wat Sy wil vir ons lewens is. Johannes die 

Doper sê van Jesus in Johannes 3:31b&32a “Hy wat uit die hemel kom is bo almal. Wat Hy 

gesien en gehoor het, dit getuig Hy.” In Johannes 8:38a bevestig Jesus dit “Ek praat oor 

wat Ek by my Vader gesien het…” Die bekende Johannes 1:18 lui “Niemand het God nog 

ooit gesien nie; die enigste Seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, Hy het Hom 

bekend gemaak.” Paulus sê in Kolossense 2:2&3 “Dit is my doel dat hulle harte, deur liefde 

verenig, bemoedig mag word en dat hulle kan kom tot die volle rykdom van 

allesomvattende insig, ja, tot die kennis van die misterie van God, naamlik Christus, in Wie 

al die skatte van wysheid en kennis verborge is.” 

Die Fariseërs wil nie Jesus se woorde aanvaar nie, want Hy is vir hulle ‘n mens soos hulself. Hulle sê 

vir Hom in Johannes 8:57 “…’Jy is nog nie vyftig jaar oud nie, en Jy het Abraham gesien?’” Jesus 

antwoord in :58 “…’Amen, amen, Ek sê vir julle, ‘Ek is’ al van voordat Abraham gebore is’.” Dis 

belangrik om te let op Jesus se woorde in :47a “Hy wat uit God is, luister na die woorde van God.” 
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3. Wanneer Jesus gepraat het was dit altyd met gesag. Aan die einde van die Bergrede in 

Matteus 7:28 & 29 lees ons “Toe Jesus sy redevoering voltooi het, was die skare verstom 

oor sy onderrig, omdat Hy hulle geleer het soos iemand met gesag en nie soos hulle 

skrifkenners nie.” In Markus 1:21 & 22 vind ons dieselfde reaksie onder die mense “Hulle 

het in Kapernaum ingegaan, en op die Sabbat het Hy dadelik die sinagoge binnegegaan en 

onderrig gegee. Hulle was verwonderd oor sy onderrig, want Hy het hulle geleer soos 

iemand wat gesag het en nie soos die skrifkenners nie.” Die woorde van Jesus is vandag 

steeds die gesaghebbende openbaring van Hom wat die Vader aan ons kom bekendmaak 

het. 

 

4. Ons hemelse Vader het dit goedgedink dat Sy Seun, deur Wie Hy alles geskep het, die Hoof 

sal wees van Sy duurgekoopte volk op aarde. Dit word as volg gestel in Efesiërs 1:22&23 

“Hy het alles onder sy voete gestel en Hy het Hom as Hoof bo alles aan die kerk, wat sy 

liggaam is, gegee, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.” Ons lees in Kolossense 

1:17&18a “Hy het voor alles bestaan en in Hom hang alles saam. Hy is die Hoof van sy 

liggaam, die kerk.”  

Na hierdie Jesus – die Wysheid van God – luister die kerk. Sy woorde rig ons gedagtes oor God en 

sy wil vir ons lewens.  

 

5. Tydens Jesus se versoeking in die woestyn, verwys Jesus die duiwel na “elke woord wat uit 

die mond van God kom” (Matteus 4:4). Telkens reageer Jesus daarna op die duiwel se 

versoekings met “…daar staan geskryf…”. Indien Jesus die Bybel sien as ‘woorde uit die 

mond van God’, dan moet ons Sy leiding/voorbeeld volg in ons benadering tot die Skrif. In 

Markus 12:36 sê Jesus “Dawid self het deur die Heilige Gees gesê…” In Jesus se reaksie op 

die Fariseërs en die skrifgeleerdes in Markus 7:13, lees ons “So ontneem julle die woord 

van God sy gesag deur die tradisie wat julle oorgelewer het…”. In Jesus se gesprek met die 

Jode in Johannes 10:35, sê Hy o.a. “As Hy hulle tot wie die woord van God gekom het, gode 

genoem het – en die Skrif kan nie verbreek word nie – …”  

 

 

6. Daar word toegelaat dat die bestaan van die duiwel bevraagteken word. Hoekom doen 

Jesus dit nie volgens Johannes 8:44 nie? Jesus reageer hier teenoor die Jode wie nie in Hom 

geglo het nie “Julle kom van julle vader, die duiwel, en julle wil die begeertes van julle 

vader uitvoer. Hy was van die begin af ‘n mensemoordenaar en hy staan nie by die 

waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy ‘n leuen vertel, vertel 

hy dit uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar en die vader daarvan is.” 

 Diegene wie die bestaan van satan ontken, ontken ook dat Jesus besetenes van bose 

geeste bevry het. Die redenasie is dat hul geestessiektes gehad het. Hoekom verswyg hulle 
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in hul argumente die feit dat wanneer Jesus die bose uit mense gedryf het, hulle Hom 

telkens aanspreek vir Wie Hy is? Volgens Lukas 4:34 het die besetene in Kapernaum 

kliphard geskreeu “Ag! Los ons uit, Jesus van Nasaret! Het U gekom om ons te vernietig? 

Ek weet wie U is: die Heilige van God!” Die reaksie van die besetene in die land van die 

Geraseners op Jesus vind ons in Lukas 8:28 “Toe hy Jesus sien, het hy hard geskreeu en 

voor Hom neergeval en luidkeels uitgeroep: ‘Los my uit, Jesus, Seun van God, die 

Allerhoogste! Ek smeek U, moet my nie pynig nie!’”  

 

7. Jesus se getuienis oor die ewige verderf. In Matteus 25:41 is Jesus aan die woord “Dan sal 

Hy vir die aan sy linkerhand sê, ‘Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat 

gereedgemaak is vir die duiwel en sy engele.’” Jesus is baie duidelik daaroor dat wettelose 

mense “in die vuuroond gegooi word/na die duisternis daarbuite verban word.” Ons lees 

dit in Matteus 8:12 & 13:50. Telkens word daarby  genoem dat daar “’n geween en ‘n 

gekners van tande” sal wees.  

 

8. Jesus leer duidelik dat ‘n huweliksverhouding tussen ‘n man en ‘n vrou bestaan.  Jesus kom 

bevestig die waarheid van God se skeppingsordening oor die huwelik in Genesis 1:18-25 in 

Matteus 19:4-6. Hy antwoord in hierdie gedeelte die Fariseërs op hul vraag oor egskeiding 

in Matteus 19:4 “…’Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou 

gemaak het nie?” 

 

9. Dis uiters belangrik om te onthou wat Jesus ons  leer oor die wyse waarop ons by kennis 

van ons hemelse Vader en sy wil vir ons lewens uitkom. Dit word nie verkry deur menslike 

wysheid nie. Hy openbaar Hom aan die nederiges (Matteus 11:25-26), en aan diegene wie 

Hom liefhet en Hom gehoorsaam “…’As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels, 

en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” (Johannes 8:31-32). So 

ook Johannes 14:21 “Wie my opdragte het en dit gehoorsaam, hy is die een wat My 

liefhet. En wie My liefhet, my Vader sal hom liefhê, en Ek sal hom liefhê en Myself aan hom 

bekend maak.”  

 

10. Met liefde word versoek dat daar in die kerk ‘n gesprek begin sal word na hoe ons 

Jesus/die vleesgeworde Woord Sy regmatige plek  as Hoof van die kerk  kan laat kry.  

Marcel Vosloo 

Alle aanhalings is uit die Direkte Vertaling (2014) van die NUWE TESTAMENT EN PSALMS. 

 


