nie. Hy bestaan van ewigheid af. D ie N AV is baie
beter (NIV: "the One a nd On ly").1
Jesus Christus is dus die enigste van Sy klas of
soo rt. Baie ander mag kinders van God wees, maar
Sý seunskap is uniek en daarom anders.

EF 3:14-21 : 'N APOSTOLIESE
GEBED [2]
No. E8 / W767
k wil nog 'n keer stil staan by Ef 3:14 —
spesifiek by die feit dat Paulus sy gebed tot
die Vader rig.
Laas het ek baie daarvan gemaak dat ons
kindskap van die Vader die hoogtepunt van ons
redding is. Uiteraard het dit ingrypende im plikasies
vir ons Christe like lewe, ons verhouding m et die
Vader — en spesifiek ook vir ons gebedslewe.
Ek wil twee Nuwe Te stam enties e ak sen te
aanraak wat in 'n sin teenoor mek aar staan en beide
verreken moet word as ons die sensitiewe balanse
wat God behaag, wil bem eeste r. Enersyds wil ek
aantoon dat die Skrif ons leer dat óns kindskap van
God van 'n mindere aard is as die van die Seun,
Jesus Christus. Andersyds wil ek die Nuwe
Testamentiese waarheid beklemtoon dat ons, w at in
Christus is, met 'n onuitspreeklike liefde deur die
Vader bemin word, en as sodanig met die groots te
vrymoedigheid voor Hom kan leef en bid.

E

CH RIST US SE U NIEK E SE UN SK AP

 In die volste, diepste en ewige sin van die woord
is daar net één wat God Sy Vader kan noem: God
die Seun. Hieroor is die Bybel duidelik.
•
Eerstens geb ruik die Skrif twee spesifieke
begrippe om Sy unieke seunskap te beklemtoon.
~ Jesus Christus is die "Eniggeborene", die
"Enigste" (OAV, NA V; G r. monogenes; Jh 1:14, 18;
3:16, 18; 1Jh 4:9).
Die OAV is m isleidend. Ch ristus is nie gebore
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~ Jesus Christus is die "Eersgeb oren e",
die "Eerste" (OA V, N AV; Gr. prototokos; Rm 8:29;
Kol 1:15, 18; Hb 1:6; Op 1:5). Hierdie begrip dui nie
bloot op 'n sekere kronologie nie, m aar op 'n versk il
in status en rang. So was die eersgeboortereg in die
Ou Testam ent byvoorbeeld nie beperk tot die ou dste
seun nie. Esau kon dit aan Jakob verkoop, en
Rube n het dit ten gunste van sy broers verbeur.
•
Tweedens het Johannes nóg 'n manier om
hierdie ond erskeid te onders treep. H y verwys
konsekwent na die Here Jesu s as die "Seun" (G r.
huios), en na Sy dissipe ls as "k inders" (G r. tekna).
•
Derdens, terwyl Johannes van 'n geb oorte
uit God praat (die wedergeboorte), as dit gaan oor
hoe ons kin ders van G od word, is Paulus versigtig
om ook hier te herinner aan die onderskeid tussen
ons en die Seun, deur van ons as aangenome
kinders te praat (Rm 8:15, 23; Gl 4:4-6; Ef 1:5).
•
Vierdens handhaaf die He re Jesus self
hie rdie onderskeid. Hy praat nooit van Sy en die
dissipels se gemeenskaplike Vader nie ("ons
Vader"), maar van "My Vader" en "die Vader" — en
selfs van "m y Vader en julle Vader" (Jh 20:17).

 Die Skrif is dus versigtig om die unieke
seunskap van Jesus Christus steeds voor oë te hou.
Hy, hoewel wa arlik m ens, bly im m ers ook waarlik
God. Hy b ly die Skepper; alle ander kinders van
God, skepsele. Die Here Jesus is die uitnemende,
die uitstaande, die meerd ere, die hoogste , die
belangrikste onder Sy broers en susters.

1. Daar is vroeër gemeen dat die Griekse woord afgelei is
van gennao (voortbring), maar vandag word algemeen
aanvaar dat die begrip ontwikkel het uit genos (tipe of soort).
E8 - Ef 3:14-21 - 'n Apostoliese gebed [2]
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ONS VERBONDENHEID MET DIE SEUN

 W at tot nou toe gesê is, m oet ons nie m et die
indruk laat dat die Vader ons bloot halfhartig — selfs
teensinnig — as kinders aanvaar nie. Allermins!
Om die volkom enheid en rykdom m e van ons
kindskap te begin waardeer, moet ons onthou dat
ons aanneming as kinders in Christus is.
•
Ons eenheid m et C hristu s is die sentrale
waarheid van die Bybelse leer oor ons verlossing.
En nooit word dit méér kernagtig saam gevat as in
die twee woorde "in Christus" nie — 'n uitdrukking
wat dosyne kere in die Nuwe Testament voorkom.
Dis 'n tema wat té diepsinnig en omvangryk is
om nou aan te pak. Maar in kort beteken dit dat
alles, maar alles, wat die verlossende Vader vir ons
gee, tot in ewigheid, op grond van en ter wille van Sy
Seun gesk ied. Trouens, Hy doen dit asof Hy dit vir
Sy Seun self ge e. S ó intiem is hierdie binding tussen
ons en Christus, dat die Skrif nie ne t sê dat ons in
Christus is nie, maar ook dat Hy in ons is. In 'n sin
kan ons sê, weliswaar versigtig en gekwalifiseerd,
dat alles wat vir die Seun geld, ook vir ons geld.
•
Paulus worstel om hierdie geheim enis onder
woorde te bring . Eén m anier van hom is om die
Griekse voorvoegsel wat "saam m et" beteken (G r.
sun), herhaaldelik aan begrippe te koppel wat op
Christus betrekking het. So, byvoorbeeld, sê Rm
8:17 letterlik: aangesien ons saam -lyders met
Christus is, is ons saam-erfgename met Hom , en sal
ons saam-verheerliktes met Hom wees. En Ef 2:5-6
sê dat ons saam -lewendge maa k, saam -opgewek en
saam-sittende met Christus in die hemel is.

 Nou is dit duidelik dat ek die Vader se liefde vir
en aanvaarding van diegene in Christus sal
waardeer tot die mate wat ek 'n begrip het van die
Sy innige behae in die Seun. Tot daardie mate sal
ek begryp waarom God se Vaderskap m y heel
grootste voorreg is. Tot daardie mate sal ek
verstaa n dat dit ter wille van die Seun is dat ek met
oop arms voor Sy genadetroon ontvang word. Tot
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daardie mate sal ek met vrymoedigheid kan bid.
Kom ons besin dus vir 'n oomblik oor die Vader
se liefde vir Sy Seun.
DIE VADER SE INNIGE BEHAE IN DIE SEUN

 As die He re Jesus H om laat doop, praat die
Vader uit die hemel: "Dit is my geliefde Seun. Oor
Hom verheug E k M y" (Mt 3:17).
Ook op die berg van verheerliking hoor die
dissipels die Vader se liefdesverk laring: "Dit is my
ge liefde Seu n oo r wie E k M y verhe ug. Luister na
Hom " (Mt 17:5). Jare later sou dit steeds op Petrus
se gem oed geg rafeer wees (2Pt 1:16-18).
W at ons m oet raak sien, is dat die Vader net by
twee geleenthede tydens Jesus se lewe hier op
aarde uit die hem el praat — en altwee kere is dit 'n
verklaring van innige behae in en liefde vir die Seun.

 Hierdie Vad erliefde ge ld van alle ewigheid af. In
die Hoëpriesterlike gebed sê Jesus dat die Vader
Hom al voor die skepping liefgehad het (Jh 17 :24).
Ook tydens Sy vernedering verwys die Here
Jesus m eerm ale na hierdie liefd e. In Mt 11:27 sê Hy:
"My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand
ken die Seun nie, behalwe die Vader; en ook ken
niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen
aan wie die Seun Hom wil bekend maa k" (vgl. ook
Jh 1:18; 5:20; 10:17-18; 17:5).
En, natuurlik, na Sy kruisiging het die Vader die
Seun "... tot die hoogste eer verhef en Hom die
Naam gegee w at bo elke naam is ..." (Fl 2:9).
W aarlik, tereg kan Paulus die Here Jesus in Kol
1:13 noem : "die Seun van sy liefde" (OA V).

steeds gepas — trouens, baie noodsaaklik.
En laat ons teenoor die Seun ons plek ken. Ja,
dit sou nie verkeerd wees om soms aan Hom as ons
oud ste broer te dink nie — maar dan binne Bybelse
grense. Veel eerder is d ie beheersende fe it dat ons
kindskap van God van 'n mindere orde as Syne is.
Dit is die onverdiende genade van die Vader wat ons
in Hom gep laas het.
•
Dit is noodsaaklik dat ons dikwels oor ons
Vader se liefdesgenade sal peins.
Neem in ag dat Hy reeds 'n Seun g eha d he t —
waardiger as die engele — toe Hy ons aangeneem
het. Ons het 'n Vader benodig; Hy nie kinders nie.
Neem in ag wat ons was toe Hy ons aangeneem
het — g eestelik dood, sonde verslaaf, onder Sy toorn
(Ef 2:1-3).
Neem in ag teen watter koste Hy ons
aangeneem het. W aarlik, die aannem ingsk ontrak is
met bloed geteken — dié van Sy Eerste en Enigste!
Neem in ag dat ons nie net vuil was nie, maar
vyandiggesind teenoor Hom. Om vyande te vergewe
en hulle vry te laat, getuig van verstomm ende liefde.
W at moet ons dan sê van die feit dat Hy ons as
kind ers aan gen eem het?
Neem in ag hóéveel van ons Hy aangeneem het
en steeds aanneem. Nie een of twee nie, maar
dermiljoene — uit alle geslagte en uit alle nasies.

Nico v an der W alt

1. Beskeidenheid voor die Here is gepas.
Laat ons nooit vergeet wie ons is en hoe ons in die
huishouding van die Vader gekom het nie. Dit was,
en bly steeds, genade op genade. En allermins mag
ons dit vergeet as ons in gebed voor Hom verskyn.
Daarom is versigtigheid, nederigheid, heilige
eerbied en diepe dankbaarheid voor die Vader

2. Daar is 'n ewe sterk aksen t in die Skrif op
God se roeping tot vrym oedigheid voor H om.
Terwyl die nederige beskeidenheid waarvan ons pas
gep raat h et, op ons harte geskryf m oet we es, is dit
ewe waar da t die He re ons w eer en weer in Sy
W oord oproe p tot vrym oedigheid voor Ho m .
Neem byvoorbeeld wat die apostel net voor
hierdie gebed van hom skryf: ons het "toegang" om
in "vrymoedigheid" en "vertroue" na God toe te gaan
(Ef 3:12, OAV). Dis 'n merkwaardige uitspraak!
Die woord "toegang" (Gr. prosagoge) word net
drie keer in die Nuwe Testament gebruik (ook Rm
5:2; Ef 2:18) en elke keer praat dit van hierdie selfde
saak . Dis 'n woord wat dui op die toestemm ing wat
'n bevoorregte geniet om 'n hooggeplaaste se
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tee nw oordigheid binne te tree. Kom ons stel dit só:
ons het 'n oop deur om God se heilige
teenwoordigheid, so dikwels as ons wil, te betree.
Twee gedagte s sit in die woord, "vrymoedigheid"
(Gr. parresia): afwesigheid van vrees, en vryh eid
van spraak. Laat ons dus sonder huiwering ons
harte uitpraat voor ons Vader se genadetroon.
Die woo rd "vertroue" (G r. pep oithesis) dui op
oortuiging, seke rheid, beslisthe id, verwa gtin g. D is
om te weet jy praat nie maar in die wind in nie. Nee!
Jy praat m et jou hem else Vader wa t 'n hoorder van
gebed is. H y het Hom self ab soluut verbind —
verbondsm atig — om ons geb ede as ins trum ente te
gebruik in die uitwerk van Sy raadsplan.
Les bes, het julle opgem erk w at s ê die aposte l in
Ef 3:11-12? Dis "in ons verbondenheid met Hom "
(NAV) — Christus Jesus, ons Here — dat ons
hierdie duise lingwe kk end e voorreg en roep ing he t!
Dis omdat die Vader Sy Seun so liefhet dat ons voor
Hom mag verskyn. Dis op grond van die Seun se
middelaarswerk dat ons vrymoedig mag bid.
En die Vader is nie teësinn ig hieroo r nie! 'n
Duisend m aal, nee! Dis soos ouers wat die vrou van
hulle geliefde seun se keuse as hulle skoondogter
om hels — nog m éér, wat haar soos 'n eie dogter in
hulle huis inneem.
Is ons nie óók die Seun se bruid nie?
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•
Hierdie preke word elke week by die honderde gratis en
wêreldwyd per e-pos gestuur aan elkeen wat dit graag wil hê.
•
Geen kopiereg. Dupliseer gerus. Of stuur elektronies verder.
•
Preekopnames: nunide@absamail.co.za; T: 012-8083 906.
•
Graag stuur ons 'n bekendstelling aan mense wie se name
u vir ons mag aanstuur, maar plaas mense net op ons adreslys
as hulle dit dan sélf versoek.
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