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Sondag, 15 Januarie 2017 

Skriflesing:    Kolossense 1:9-14  

Tema:     Ek wil die Here ken! 

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Kolossense 1:9-14 

9 Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra 

God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, 10 sodat julle tot 

eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en 

toeneem in die kennis van God. 11 Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle 

omstandighede geduldig te volhard. 12 Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het 

om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. 13 Hy het ons uit die mag van 

die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. 14 Deur die Seun het 

ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Elke jaar maak mense nuwe jaar voorneme.  

Is dit ‘n goeie ding om nuwe jaar voorneme te hê?  

Ek het nou die dag op Jakaranda gehoor dat mense sê dit is belaglik om elke jaar dieselfde goed op jou lys te 

sit en elke jaar te sien hoe jy nie regtig daarby uitkom nie.  

Myns insiens is dit altyd goed om ‘n doel voor oë te hê, maar dit is waar dat mens regtig nader moet kom 

aan daardie doelwitte om dit te bereik. Ander mors jy jou tyd. 

 

Die tema vir die preek vanmore is – Ek wil die Here ken!  

Was dit dalk al op u lys van nuwe jaar voorneme, om die Here te ken?  

Het jy met ‘n vaart die Bybel begin lees en sowat ‘n week gehou?  

Het jy elke dag begin bid en later ongereeld gebid en toe soms amper nooit nie?  

het julle kinders julle kategese werk goed begin doen vir elke Sondag, maar later aan nie meer lus geraak 

daarvoor nie? 

Is dit dalk hierdie jaar weer op jou lys om die Here te ken? 
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Want, broers en suster, ons moet die Here ken.  

Ons bely dat Hy is ons Vader. Wat beteken dit vir jou dat die Here jou Vader is? 

Ons bely dat Hy is ons Verlosser? Wat beteken dit vir jou dat die Here jou Verlosser is? 

Ons glo dat God is ‘n liefdevolle God en ons dink ons weet wat Hy in ons lewens wil sien, maar weet ons 

dit regtig? 

 

U is almal bekend met die een of ander artikels of boeke wat sê – 5 of 10 punte om suksesvol te wees! 5 of 

10 maniere om gelukkig te wees! 

 Dit is altyd 5 of 10 punte sodat ons as enkel wesens beter kan wees. Maar ons hoor nie genoeg, 5 tot 10 

punte om ‘n suksesvolle Christen te wees nie. In verhouding met die punte wat gegee word om wonderlike 

mense te wees, hoor, lees en sien ons maar dalk sowat 5% ,  in ‘n week, oor hoe ek kind van die Here moet 

wees.  

 

Geliefdes, hierdie lewe, lewe ons vir God. Dis vir God dat ons doen wat ons doen. Hierdie bestaan is nie ons 

tyd om onsself en net die mense wat naby ons is te verhoog en te swoeg vir ‘n gemakliker lewe nie. Ons tyd, 

nou, is om gesinchroniseerd of om in gemeensaamheid met God en vir God te lewe.  

Daar is geen twyfel dat ons die Here moet ken nie.  

Hy is die begin en die einde van alles! 

 

En omdat ek dit weet, is dit ook my nuwe jaar voorneme om die Here te ken! 

En ek moet vir u sê, dit maak nie saak of jy elke jaar onderneem om die Here beter te leer ken en dan nie 

daarin te slaag nie, want ek sien dit nie as voorneme wat ek van vooraf probeer reg kry nie, maar eerder as 

‘n proses waarmee ek besig is. Die proses behels dat ek voor God kom en elke dag, elke week, elke maand 

en elke jaar my sondige menswees weg kap en al hoe nader kom aan die kind van God, wat God weet ek al 

reeds is.  

Soms is dit maklik, maar soms raak mens die pad duister.  

 

En om die Here te ken sal jou besig hou, jou hele lewe deur, maar dit sal jou nuut maak, dit sal jou volwasse 

maak vir hierdie lewe.  

Hoekom sal dit jou hele lewe neem? 

 

Broers en susters, want daar is gelowiges wat sukkel om  

Elke Sondag na die erediens te kom. 
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Daar is gelowiges wat amper nooit uit hulle Bybel lees nie.  

Daar is gelowiges wat net soms met God ‘n gesprek voer.  

Sekere gelowiges verstaan nie waaroor die Doop en die Nagmaal nou eintlik gaan nie.  

En dit is die oppervlakkige sake.  

Daar is gelowiges wat nie weet dat hulle hulle beroepe, hulle ouerskap, hulle vriendskappe, hulle huwelike 

ens. moet rig om die Here daardeur te dien nie.  

Daar is gelowiges wat nog nie hulle gawes, talente en voorregte begin inspan het om die Here se evangelie 

uit te leef en Sy liefde te laat sien nie.  

Ons het ‘n leeftyd nodig om dit alles te behaal. Om die Here te ken, is op ons lysie van nuwe jaar voorneme! 

  

Uitbou  

Paulus skryf in hierdie brief aan die gemeente in Kolosse. Die gemeente was onder die gevaar van dwaalleer 

wat in die omgang was en Paulus wou hulle daarvan weerhou. Gnostiese idee van ware ‘kennis’ was in die 

omgang. Vir die gnostici was die uitbreiding van kennis geweldig belangrik, maar Paulus wou hulle aandag 

daarop vestig dat kennis op sigself baie leeg kan wees. Dit moet lei tot ‘n nuwe, goeie lewe om enigsins 

betekenis te hê.  

Sy gebed vir die Kolossense, word deur twee dimensies gekenmerk, naamlik dat hulle sou verstaan wat God 

wou hê en ook die krag sou ontvang om te doen wat Hy wou hê.  

Om te verstaan en te doen wat God wou hê.  

En terug na ons tema – Ek wil die Here ken! 

Hierdie jaar is ‘n goeie jaar om die Here net meer en meer te ken! Ons moet Sy wil verstaan, maar ons moet 

ook Sy wil uitleef.  

 

Hoe gaan u dit reg kry? 

Hoe gaan u hierdie jaar die Here se wil verstaan en hoe gaan u die Here se wil doen? 

 

 Met hart 

Paulus sê –  

 9 Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. 

Hierdie man se hart was reg. Hoor jy vandag mense nog so praat – ons bid vir julle. Hopelik! Om die Here 

te ken vra van jou jou hart. Ons moet werklik lief wees vir die Here.  
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Mense is meer geneig om vir ander mense dinge te doen, wanneer hulle werklik vir daardie persoon lief is. 

Ons doen dit omdat ons weet dat daardie persoon na ons kyk en ook vir ons lief is, vir ons sorg, vir ons 

opkom, vir ons dra, vir ons troos, na ons luister en sommer ‘n hele klomp ander goed ook.  

Ons moet werklik besef dat Jesus dit alles vir ons is. Hy het jou lief, Hy sorg vir jou, Hy kom vir jou sondes 

op voor God, Hy dra jou in die lewe, Hy troos jou, Hy luister na jou! 

En omdat ons dit weet beïnvloed dit jou hart. Gebruik jou hart om die Here hierdie jaar te ken! 

 

 Verhoog jou ‘Hoekom’ 

Paulus skryf –  

 12 Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat 

vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. 13 Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons 

onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. 14 Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die 

vergewing van ons sondes. 

As jy hierdie voorneme met ‘n getroue pas wil volhou dan kan jy die ‘Hoekom’ verhoog. Hoekom wil ek 

die Here ken? 

Want Hy het my uit die mag van die duisternis weggeruk. 

Hoekom wil ek die Here ken? 

Want Hy het my onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet.  

Hoekom wil ek die Here ken? 

Want deur die Seun het ek die verlossing gekry en is ek vergewe van my sondes.  

En so is daar rede op rede in ons Bybels vir Hoekom ons die Here elke dag meer en meer wil ken? 

 

 Doen dit vir iemand anders. 

 Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. 11 Mag God deur sy 

wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. 

As ons lewe, dan lewe ons na mense toe. Ons doen dit op ‘n selfsugtige manier of op ‘n mededeelsame 

manier. Ons beïnvloed die mense rondom ons of ons nou wil of nie.  

Paulus weens die gemeente toe dat hulle vrugte mag dra deur goeie werke. Dat hulle mag sterkte ontvang 

om in omstandighede geduldig te volhard.  

Waarom moet jy die Here hierdie jaar ken? Want dan gebruik ons ons kennis oor die Here, om ander mense 

te verryk.  

Daar is soveel meer vervulling daarin om ander mense op te bou as om net vir jouself hierdie lewe te leef.  
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 Stel jou lewe daarvoor op.  

Waarom lui daar elke Sondag ‘n klok in ons gemeente? Dis om die mense te herinner dat hulle hier God kan 

kom ontmoet en hulle band met Hom kan kom versterk. Ons is besig om ‘n Sondag oggend so op te stel dat 

mense moet weet dat hulle die Here moet kom ontmoet.  

Hoe gaan ons die Here hierdie jaar ken? Deur ons leef wêreld so op te stel dat dit glad nie moeilik is om aan 

die Here ons volle aandag te gee nie.  

Ouers, as jy nie wil hê die kinders moet die oggend voor skool sukkel om ‘n skoon skoolrok of kouse of 

haar-rekkie te soek en almal laat te maak nie, laat hulle hulle klere die aand voor die tyd uitlê sodat dit 

gereed is vir die volgende oggend.  

As jy voor werk wil gaan gym, sorg dat jou sportsak reeds regstaan langsaan jou bed sodat jy net hoef te vat 

en gaan. 

Stel jou lewe so op dat die Here om elke hoek en draai deur jou gesien kan word. Sit die Bybel op jou foon, 

sodat as jy vir die kinders wag jy sommer ‘n stukkie kan lees.  

Stel ‘n remainder om af te gaan vir dinge waarmee jy by die kerk kan help.  

Ons is so vindingryk in baie areas van ons lewens, dit behoort nie ‘n probleem te wees, om jou lewe op te 

stel sodat jy altyd tyd het vir Here nie.  

 

Ten slote  

Broers en susters, om die Here beter te ken verander werklik jou lewe. Hierdie kennis van die Here haal jou 

oor dit dade vir Hom. Ons kan hierdie jaar die Here beter ken. En die Heilige Gees staan altyd gereed om 

ons te help om met meer fokus ons kennis van die Here uit te brei sodat dit ons lewens bly verander en bly 

verryk! 

 Gaan probeer om die Here beter te ken deur – 

Met jou hart te weet dat die Here jou ontsaglik lief het.  

 Jou ‘Hoekom’ te verhoog; om werklik te weet hoekom dit vir jou belangrik is om die Here te ken.  

Dit aan te pak sodat ander mense rondom jou ook die vrugte kan pluk uit jou verhouding met die Here en 

dat dit hulle ook kan inspireer om dieselfde te doen. 

In jou lewe alles so op te stel dat dit maklik is om by die Here uit te kom, sodat jy meer van Hom kan ken.  

Mag julle vrugte dra deur goeie werk en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag 

julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard.  

Amen  

 

 


