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Vandag vier ons GOEIE VRYDAG! 

En die rede hoekom hierdie dag GOEIE VRYDAG is, kan ek einlik maar van die begin af vir jou sê 
omrede die dag vir ons twee van die grootste karaktereienskappe van God uitwys… 

1. God se goedheid!! 
2. God se liefde! 

Jy sien, daar is nie ‘n manier hoe ons kan kyk na die evangelie, die Storie van Jesus Christus en dit 
wat Hy kom doen het, en nie in die hele verhaal GOD SE GOEDHEID EN GOD SE LIEFDE RAAK SIEN 
NIE. 

Nou, miskien sit jy vandag hier, en jy is self nie 100% seker oor hierdie storie nie… of selfs sit jy hier 
en jy wonder en dink aan mense wat jy ken wat dalk juis bietjie moet hoor van GOD SE GOEDHEID 
EN GOD SE LIEFDE, maar jys nie seker hoe om dit oor te vertel nie… 

Vandag het ek vir jou seker een van die beste manière ter hande… en dis ons SA VLAG!! 

SA VLAG: 

Jy sien, ons kan binne in die kleure van ons SA VLAG die evangelie van Christus vertel… 

En dis einlik wat ons as Christene moet doen… ons moet die STATUS CUO kom verander… ons moet 
die atmosfeer kom aanspreek en verander… 

Dis moontlik vir soveel mense om gemengde gevoelens oor die vlag of selfs ons land dalk te hê, maar 
dis deel van ons DNA en ons verantwoordelikheid om dit wat die vyand dalk beplan vir lelik, om te 
draai in goed en mooi in… 

Matteus 5:14 sê dit so mooi in die MESSAGE VERTALING, hy sê 

“You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. 
We’re going public with this, as public as a city on a hill.” 

 

En dis wat ons doen. So na vandag, sal jy altyd as jy die vlag sien, sommer dadelik dink aan die 
evangelie. 

Kom ons kyk gou daarna: 

 

GOUD – GOD’S GLORY, THE START OF IT ALL 

Die begin. Skepping. Beplanning vir God en mens om in verhouding te leef! 

- God maak die mens om in verhouding mee te leef. 
- Hy skape hulle in sy beeld en gelykenis juis sodat ons sy verteenwoordigers kan wees op 

aarde… 



Gen 1:26-27 – geskape in sy beeld en gelykenis. Om SY verteenwoordiger te wees. 

Daar is ‘n stuk EIENAARSKAP wat aan ons oorgegee is vanaf God om op die aarde te heers. Gen 2:15 

Basis was liefde… en ware liefde is die keuse om te kan sê ja of nee… 

Wat regtig amazing was, is dat ons lees aan die einde van Genesis 1 hoe Adam en Eva kaal was, maar 
geen skaamte gehad het nie. Jy sien, Adam en Eva het daar in die volheid van God se liefde, vrede en 
teenwoordigheid geleef! 

SWART – MAN’S FALL, DISRUPTED IT ALL 

Maar toe gebeur die slegste. Adam en Eva word versoek deur die vyand en hy gebruik ‘n leuen om 
hulle te maak struikel en val.  

Die vyand val hulle aan sekerlik op een van die swakste plekke wat ons as mense kan hê, en dis trots. 
“As julle daarvan eet sal julle soos God wees” 

Sien, A en E het van die waarheid vergeet… en die afwesigheid van die waarheid het gemaak dat die 
leuen krag kry en kom steel. 

Hierdie val bring sonde in ons lewens in en einlik wat dit doen is dit kom wys in inevitable flaw in die 
mens se hart.  

Van daar af was die mens vasgevang in sonde, en daardie sonde het net gelei na dood toe. 

Rom 5:17a 

17Die oortreding van hierdie een mens, Adam, het veroorsaak dat die dood oor ons regeer, 
 

Rom 3:23 

23Ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van die eer wat Hom toekom.  
 

Jy sien, wanneer ons sondig, is daar ’n sekere effek wat dit op ons as mens het. Ons 
vang dit vas in hierdie drie terme: 

DIE EFFEK VAN ADAM SE SONDE 

• Skuld  - (Guilt) 
 Die resultaat van verkeerd doen 

• Skaamte - (Shame) 
 Die bewustheid van ’n skuldidentiteit 

• Seer   - (Pain) 
 Die impak van die gebrokenheid van die samelewing 

Dit het Adam en Eva ook oorval… 

Ons sien toe hulle gesondig het, vertel die Woord ons dat hulle oë oopgegaan het en hulle besef 
hulle dat hulle kaal was, en so skaam gekry het. 

Toe God hulle nader in die tuin, toe roep hy uit na hulle en vra waar hulle is… hulle antwoord was, 
“Ons was kaal, en het skaam gekry” 



 

Dis wat sonde doen. Sonde veroorsaak skuld skaamte en seer in ons lewens, en dit veroorsaak 
afstand. Nie van die Here af nie, maar omdat ons so oorval voel met daardie gevoelens, voel ons ons 
is nie goed genoeg om naby aan die Here te wees nie. 

Jesus Ervaar iets soortgelyks toe Hy aan die kruis gehang het… 

Matteus 27:46 NLV 
“6Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, 
waarom het U My verlaat?” 

 

Jesus roep uit, nie omdat God vêr was nie, maar omrede die oorvloed van sonde, die skaamte so 
groot was, dat Jesus God as vêr ervaar het… 

 

ROOI – THE BLOOD ON THE CROSS, RESTORED WHAT WAS LOST 

Maar God.  

Hierdie het verseker nie die Here omkant gevang nie. Maar eerder sommer die geleentheid gebied 
om nog meer homself te bewys as GOED EN LIEFDEVOL!! 

God stuur vir Jesus, sy enigste gebore seun om ons te kom vrykoop van die juk van slawerny en 
sonde. 

Deur Jesus te stuur kom klee God die krag van die vyand uit en verwoes hy met 1 slag die krag en 
effek wat Sonde oor ons lewens kan hê. 

“Dit is volbring” – Jesus se woorde aan die einde wat redding bring vir die wêreld. 

Vir eens en altyd word ons in daardie oomblik geregverdig, vrygekoop en losgemaak van 
die dinge van die wêreld. In daardie oomblik kom Jesus en hy gee die mens die geleentheid om 
nie meer volgens dade en werke geregverdig te word nie, maar deur die geloof in hom… 

Rom 5:17 

17Die oortreding van hierdie een mens, Adam, het veroorsaak dat die dood oor ons regeer, maar 
deur die een mens, Jesus Christus, word vir ons nog veel meer gegee: Almal wat God se 
oorvloedige genadegeskenk van vryspraak ontvang, sal koninklik oor die sonde en die dood 
triomfeer. 

 

Romeine 5:17 kom wys hoe die effek van Sonde wat skuld, skaamte en seer is… verruil word vir 
genade, geregtigheid en gesag. So God kom verwyder totaal en al die effek van Sonde in ons lewens. 

 

DIE EFFEK VAN CHRISTUS SE OORWINNING 

• Oorwinning oor SKULD          
            Oorvloed van Genade 

• Oorwinning oor SKAAMTE             
            Gawe van Geregtigheid 



• Oorwinning oor SEER                 
            Heers in die Lewe 

Hoekom? Want Hy is goed en Lief vir ons!! 

Titus 3:4-5 

4Toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir mense verskyn. 
5Hy het ons verlos, nie op grond van wat ons gedoen het vir ons vryspraak nie, maar slegs op 
grond van sy eie ontferming. Dit het Hy vermag deur die reiniging van die weergeboorte en deur 
die Heilige Gees wat ons vernuwe. 
6Hy het die Gees ryklik op ons uitgestort op grond van wat Jesus Christus ons Verlosser gedoen 
het. 

 

Rom 3:23-24 

23Ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van die eer wat Hom toekom. 
24Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir 
ons verkry het – en dit sonder enige verdienste van ons kant.  

 

 

Rom 5:6, 8 

6Ja, juis toe ons nog totaal hulpeloos was, het Christus vir ons, die goddeloses, kom sterf. 
8God laat blyk sý liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte daarvan 
dat ons nog sondaars was. 

 

2 Tim 1:9-10 

9Dit is God wat ons verlos en gekies het om ’n toegewyde lewe te lei. Hy het dit gedoen, nie 
omdat ons dit verdien het nie, maar omdat dit sy plan was lank voor die begin van die wêreld, 
naamlik om sy genade aan ons te bewys deur Christus Jesus. 
10En nou het Hy dit alles aan ons duidelik gemaak deur die koms van Christus Jesus, ons 
Verlosser, wat die mag van die dood verbreek het en aan ons, deur die Goeie Nuus, die weg gewys 
het na die onverganklike lewe. 

 

WIT – NEW LIFE IN CHRIST, WALKING IN THE LIGHT 

Nuwe lewe in Christus kom deur die geloof in hom 

Eff 2:8 

8Dit is mos dié genade wat julle verlos het deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing 
kom nie uit julleself nie, maar is ’n gawe van God. 9Dit is nie die gevolg van julle dade nie. 
Niemand kan daaroor grootpraat nie, 10want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons 
eenheidsband met Christus Jesus só gemaak dat ons die goeie werke wat Hy vir ons bestem het, 
kan uitlewe. 

 

- 2 Kor 5:14-17 



14Die liefde van Christus dring ons. Omdat ons geoordeel het dat Een vir almal gesterf het, glo ons 
dat ons almal ons ou, sondige lewe afgesterf het. 15Hy hét vir almal gesterf sodat dié wat lewe, 
nie meer vir hulself moet leef nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. 
16Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ’n menslike maatstaf nie. Al het ons Christus 
ook vroeër volgens ’n menslike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou heeltemal anders oor Hom. 
17Daarom – iemand wat aan Christus verbind is, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, 
die nuwe is hier! 

 

- Basis van hierdie nuwe lewe is nie vasgevang binne in ons dade nie, maar binne wat Christus 
gedoen het… 

- Dis binne ons glo in Christus en dit wat hy op die kruis gedoen het wat ons redding verkry 
- Eff 2:8 
- Johannes 1 

Waarheid was afwesig met die val van die mens, maar die waarheid is teenwoordig met 
die herstel van die mens 

Johannes 14:6 – Ek is die weg, die waarheid, en die lewe! 

6Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader 
toe behalwe deur My nie.  

 

GROEN – GROWING IN GRACE, TAKING MY PLACE 

Ons sien hoe al wat nodig is vir ons om hierdie nuwe lewe te hê is ons geloof in Hom… Geloof in wie 
hy is en geloof in wat Hy kom doen het vir ons. 

Johannes 1:12 kom sê dit ook… 

12Aan almal wat Hom egter aanvaar het, dié wat in sy Naam glo, het Hy die reg gegee om kinders 
van God te word. 

 

Jesus het dit vir ons nou instaat gestel om kinders van God te word sodat ons in die afgehandelde 
werk van Christus kan wandel. En dis vasgemaak in ons gees. 

Romeine 8:15-17a NLV 
15Die Gees wat julle ontvang het, is nie ’n Gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. 
Julle het die Gees van ware kindwees ontvang en deur hierdie Gees roep julle uit tot God: Abba – 
ons Vader. 16Want die Gees self bevestig teenoor ons eie gees dat ons God se kinders is. 17En as 
ons God se kinders is, maak Hy ons ook sy erfgename. 

 

Galasiërs 4:6-7 NLV 
“6En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep 
Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader! 7Jy is dus nie meer 'n slaaf nie; jy is nou 'n kind van God. En 
omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.” 

 

Hebreërs 10:12-17 NLV 



12Maar ons Hoofpriester het vir die sondes net een offer vir alle tye gebring en daarna op die 
ereplek aan die regterhand van God gaan sit. 13Nou wag Hy daar totdat God sy vyande volledig 
aan Hom onderwerp het. 14Deur sy een offer het Hy al sy mense vir altyd volmaak geheilig. 15Die 
Heilige Gees bevestig dit vir ons wanneer Hy in die eerste plek verklaar: 
16“Dít is nou die verbond wat Ek hierna met die volk Israel gaan sluit, verklaar die Here: Ek sal 
my opdragte inskryf in hulle harte en Ek sal dit in hulle verstand graveer.” 
17Dan voeg Hy daarby: “Ek sal aan hulle sondes en hulle oortredings nooit weer dink nie.” 

 

BLOU – THE SPIRIT IS NOU MY EVERY POWER 

Soos wat ons dan nou wandel in hierdie nuwe lewe, groei ons met die leiding van die Heilige 
Gees langs ons. HY’s gestuur om ons helper te wees, om soos Hebreërs gesê het, dag vir dag 
te groei tot die heilige deel van wat ons moet wees. 

Johannes 14:15-17 NLV 
15“As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer.  
 
16Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,  
17naamlik die Gees van die waarheid. 

 

Galasiërs 5:22-25 
22Maar die vrug wat die Gees voortbring, is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, 
goedheid, getrouheid, 23sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie ’n wet nie. 
24Maar dié wat aan Christus Jesus behoort, het die hartstogte en die begeertes van hulle sondige 
geaardheid gekruisig. 25Ons lewe deur die Gees; daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal.  

 

 

2 Timoteus 1:7 
7Want God het ons nie ’n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en 
selfbeheersing. 


