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Sondag, 21 Julie 2019 

Skriflesing: Joh. 20:16-17; Rom. 8:29; 1 Joh. 3:1; Ef. 1:4-5; Joh. 

17:21-23; Heb. 2:10-11 

Tema:     Jy is deel van God se familie. 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Boers en susters, die fokus vanmore is dat ek en jy moet verstaan in watter lig ons werklik 

vandag as gelowiges teenoor God en teenoor mekaar staan. 

 

Wat beteken dit om deel van God se familie te wees 

Dit was Sondag more en alle hel het los gebrand daardie naweek. Die een wat Jesus genoem 

word was geslaan, bebloed en is gekruisig in die midde ooste son om verneder te word. En saam 

met Hom het die drome van die menigte gesterf wat Hom as hulle Here gevolg het.  

Daardie oggend het Maria Magdalena deur haar trane ontdek dat selfs Jesus se liggaam 

gesteel is.  

En na alle hoop verlore was het ‘n man, wat sy gedink het die tuinier is, na haar toe gedraai en 

gesê –  

 Johannes 20:16-17 

Jesus het vir haar gesê: “Maria!” 

Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken leermeester. 

Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar 

nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader 

is, na my God, wat ook julle God is.’ ” 

 

Die klein maar diep betekenisse van die Here se woorde was dalk in die oomblik versteek, 

omdat so baie dinge daardie naweek plaasgevind het. Woorde soos: ...my broers... my Vader en 

julle Vader... na my God, wat ook julle God is... 

Daardie woorde saam met wat alles daardie naweek gebeur het was so gelaai met belangrike 

elemente dat dit nie anders kon as om ‘n ewigheid te hou nie!  

 

Maar tussen die lyne deur het Jesus bevestig wat Hy sy hele aardse lewe vertoon het: 
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Dat Hy ‘n Seun was,  

wat Sy Vader vertrou het,  

en dat die verskeidenheid van mense wat Hom gevolg het ook seuns en dogters van die Vader is, 

wat hulle dus(en ons) broers en susters maak van die eersgebore Seun van God. 

 

Romeine 8:29 

Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van 

sy Seun, sodat sy Seun baie broers en susters kan hê van wie Hy die Eerste is. 

 

God se bedoeling met ons verlossing van sonde is dat Jesus broers en susters kan hê. Hoe 

wonderlik is dit nie? 

God wil ‘n groot familie hê! 

Hy wil hê dat ek en jy in Sy groot familie moet wees, kinders van die heilige Vader en broers en 

susters van 'n uiterste groot Broer, Jesus Christus! 

 

En dit is wat dit beteken om deel van God se familie te wees. Dis ons identiteit en dit is hoe 

ons teenoor mekaar staan vanmore. Jy is my broer ... en jy is my suster.... 

Ons is deel van die volmaakte familie en Jesus Christus het daarvoor gesorg en so sal dit wees 

tot in alle ewigheid! 

 

En wat beteken dit dan nou? 

 

Ons kan nou ander leef. 

Desmond Tutu skryf –  

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them.  

 

Ek lees van ‘n kerk wat ‘n missionale uitreik familie ondersteun in Indië. Daardie familie 

demonstreer die perfekte prentjie van ‘n familie van God – nie omdat hulle perfek is nie(asof 

mens kan!), maar omdat hulle nie perfek is nie, maar tog perfek bymekaar gesit is, net soos God 

ons, hier as gemeente Randburg, bymekaar gesit het! 

Dit het alles eendag gebeur toe 'n familie daar in Indië uit hulle huis gekom het en ‘n klein 

huilende, eendag oue baba dogtertjie op hulle voorstoep gevind het. Die baba het alleen, 
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verlate en besig om te sterf, daar gelê. Hulle het haar opgetel en haar warm toe gemaak en haar 

teen hulle bors vas gehou. Die dogtertjie het oorleef en die familie het haar as hulle eie gehou.  

Toe begin hulle net meer en meer hoor van ander kinders wat ook net so weg gegooi word, soos 

gemors, sommer so langs die pad. Een vir een het hulle hierdie nuutgebore baba dogtertjies deel 

gemaak van die missionale huisgesin daar in Indië. Die laaste telling het gewys dat daar meer as 

20 kinders is wat saam groot word in daardie familie. Dink jou in – dis ‘n geraas en dit is ‘n 

gemors, maar dit is 'n werklik liefdevolle familie van God.  

Toe hulle die ma van hierdie familie vra wat sy gaan doen met al hierdie dogtertjies, het sy gesê 

– “Ek gaan vir hulle almal my van gee!” 

En in ‘n see van naamlose weeskinders kom daar ‘n lewensveranderende geskenk! Met ‘n 

naam het hierdie kinders ‘n plek waar hulle behoort! 

 

En hierdie is maar net nog ‘n prentjie van wat God vir jou en vir my gedoen het – en dit word 

‘n uitdaging vir ons om elke dag anders te lewe! Die uitdaging is dat ons anders moet lewe as ‘n 

familie wat gered is! 

 

1 Johannes 3:1 

Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit 

ook. 

 

My broer en my suster – saam was ons verlore, maar saam is ons gevind. Ek en jy het nou 

meer betekenis as ooit tevore, want ons dra God, die Skepper van alle dinge, se naam en ons 

mag en kan maar, heel eerste teenoor mekaar, in liefde en omgee lewe! Maar ons moet net so 

anders en met liefde onder die mense van ons gemeenskap gaan lewe, omdat ons deel is van 

God se verloste familie.  

 

Jou plek in hierdie familie van God 

Onbekende skrywer skryf –  

A father is someone who carries pictures in his wallet where his money used to be. 

 

Dis die wonderlike van ons aangenomenheid deur God. Ons word aangeneem deur God se 

keuse en nie deur verpligting teenoor ons nie. God wil ons aanneem en dit deur ongelooflike 

vreugde wat Hy vir ons het. Hy het dit selfs deur groot verlies gedoen.  
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As God ‘n beursie sou gedra het, dan was jou foto daar binne in en ons sal dan weet dat dit 

Hom alles gekos het om jou foto in Sy beursie te gesit het.  

God het ‘n ewige prys betaal sodat ons een met Hom kon word en ook een kon word in Sy 

familie. Dit is ‘n spesiale soort liefde – dis ‘n liefde wat uitgaan en ons gesoek het, sodat ons 

liefde kon kry by God.  

 

Efesiërs 1:4-5 

So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik 

voor Hom te wees. 

 

En ja, broers en susters, ons aanneming was ‘n keuse van ons Vader. Hy het ons ingetrek in 

‘n familie in deur Christus en Hy noem ons broers en susters van mekaar.  

 

Maar net soos alle families, verander die dinamiek. Vir ‘n tyd lank het Jesus saam met ons 

broers en susters geloop as ‘n fisiese persoon, maar Hy het geweet dat dinge gaan verander en 

daarom het Hy gebid na God toe, hierdie merkwaardige gebed – en mag ons gebed hierdie 

gebed eggo –  

  

 Johannes 17:20-23 

“Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. 

Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons 

mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. Die heerlikheid wat U My gegee het, 

het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: Ek in hulle en U in 

My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle 

liefhet net soos U My liefhet. 

    

Gemeente, dis waarvan ons deel is! Ons is familie want Jesus is ons familie – ons is een.  

Wat maak dit met jou?  

Wat verstaan jy van jou plek in hierdie familie?  

Wat is jy bereid om daaromtrent te doen? 

 

Sien ander soos God hulle sien 
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U ken dalk hierdie gesegde in Engels –  

Families are like fudge – mostly sweet with a few nuts.  

 

Dit is maar nou net so dat broers en susters nogal ‘n klomp dinge kan aanvang wat ‘n 

verleentheid kan skep. Dinge kan doen waarmee ons nie saamstem nie of nie van hou nie.  

God se familie kan dit teenoor mekaar doen. ‘n Rede daarvoor is dat ons so verskillend van 

mekaar is, maar ook omdat ons soms dood eenvoudig maar net foute maak! 

 

Families kan mekaar in die verleentheid bring, maar dit pla ons net as ons na mekaar bly kyk 

vanuit ‘n aardse perspektief. Dan irreteer ons mekaar en word ons vies vir mekaar of ons wil 

ons vir mekaar wip. As ek en jy na mekaar kan kyk vanuit God se perspektief, dan sal ons baie 

anders vir mekaar lyk. 

 

Hebreërs 2:10-11 

God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy 

heerlikheid. En daarom was dit reg dat Hy hulle Leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot 

volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit 

een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers en susters te noem nie. 

  

Jesus noem ons broers en susters en vir geen oomblik is Hy skaam oor ons nie.  

 

Is dit nie ‘n voorbeeld van God se genade nie, of hoe? Elke familie het sy mense wat neute is! 

God se familie is dieselfde en God steek dit nie eers weg in Sy Bybel nie.  

Die vereiste om aan God se familie te behoort het nog nooit afgehang van hoe jy presteer nie!  

Ons word juis beter gemaak deur Jesus se swaarkry en ons word heilig as gevolg van wie ons 

word deur Hom.  

 

Dus, ons verdra mekaar se laste omdat Christus ons sonde weg neem, wat beteken dat ons 

anders na mekaar ook moet kyk en nuut teenoor mekaar moet lewe.  

 

Slot 
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Broers en susters, jy is my broer en jy is my suster. Ons is familie. Dis nou verewig so. Omdat ek 

in Jesus glo en omdat ek weet dat Hy my deel gemaak het om sy klein broer te wees, is ek en jy 

ook dit van mekaar – familie, of ons dit so verstaan of nie.  

As jy glo is jy my boer en my suster. 

Jesus het vir ons gesterf en nou is ons nuut. Wees nuut saam met my! 

Ons mag nou ander leef, beter leef. Kom leef nuut saam met my! 

Ons het elkeen ‘n plek in ons familie. Kom neem jou plek in langsaan my! 

Ek is anders van jou en ek dink en doen anders van jou, maar saam is ons een in ons andersheid, 

maar ons is ook een soos ‘n mat wat saam geweef is vanuit verskillende soorte materiaal. Bring 

jou uniekheid en kom deel dit in ons familie! 

Mag ons broers en susters van mekaar wees, omdat ons dit reeds in Christus is! 

Amen  

 

 


