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Preek: 25 Julie 2021  

Tema: Kragtig gekies, Efesiërs 1:3 -14 

Votum: 

Ons dank U, Christus, troue Heer, U het ons van dood verlos; 

Dit het die hoogste prys gekos. 

Ons sing U lof en bring U eer; Ons buig ons voor U voete neer; U is ons Hoof en Heer. 

U is ons hoop, U sluit die toekoms oop. 

Ons wag op die voleinding, die dag van U verskyning, U is ons Hoop. 

Seëngroet: 

Geliefdes, die Here wat Homself aan ons openbaar en Sy liefde in ons harte gee. Die Here 

wat ons Sy eie kinders noem, die Here wat ons life het net soos ons is, groet ons en reik Sy 

hand na ons toe uit – met ope arms kom Hy na ons toe...ontvang Sy genade, ontvang Sy 

liefde – Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die 

Heilige Gees 

Verwelkom: 

Aankondigings: 

Kersritueel 

Lofsang: 

Gebed 

Teks: Efesiërs 1: 3 - 14 

Lof aan God vir sy genade 

3Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus 

geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. 4So het Hy, nog voordat 

die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. 

5In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om 

deur Jesus Christus sy kinders te wees. 6Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike 

genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het. 7Deur die bloed van sy Seun is ons 
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verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God 8wat Hy in al sy 

wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. 9Hy het kragtens sy besluit en 

voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak 10en dit deur Christus tot 

uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in 

die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. 

11Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. 

So het Hy Hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. 12Daarom 

moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. 

13Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat 

aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In 

Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. 

14Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, 

wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid 

prys. 

Preek: 

Die boodskap is vandag vir jou! 

Oorspronklik in die oudste afskrifte van hierdie brief is ’n oop spasie in vers 1 by die naam 

Efese. Elke gemeente kon hulle eie naam daar invul. Die brief was eintlik vir die hele kerk, 

elke gemeente bedoel. Paulus sê eintlik: “Genade en vrede vir julle van God ons Vader en 

die Here Jesus Christus!” Ek skryf “aan almal wat in Efese” is – en ook in Antiogieë, of in 

Jerusalem, Rome, Athene, en vandag in Frankryk, New York, Oekraine, Japan, Khayelitsha, 

Burgersdorp, Calitzdorp Johannesburg, Port Elizabeth, Kimberley, Windhoek, Kaapstad en 

Bellville – en wat “aan God behoort en in Christus Jesus glo!” Met ander woorde, vandag se 

teks is vir jou bedoel. 

Ons almal het ervarings van, Ek was nie gekies nie...”. 

In Hierdie Teks hoor ons baie duidelik dat God daar was van die begin af. So het God ook ons 

voor die skepping van die wêreld ... uitgekies... 
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Ons almal het al ervarings van gekies word – en natuurlik, nie gekies word nie! ‘n Vriendin 

vertel vir my storie van haar bekommernis oor haar seun, Johan, en hoe bekommerd sy was 

dat haar jong seuntjie sy eerste skool teleurstelling sou ervaar. Hy het oudisies gaan doen vir 

die skool opvoering en hy was so entoesiasties daaroor en het met alles in hom gehoop om 

ten minste 'n rolletjie daarin te kry. 

Sy ma, wat natuurlik in hom glo, het ook geweet daar is ‘n groot moontlikheid dat Johan se 

talente eintlik in ‘n ander veld lê. Die Vrydag toe die rolle uitgedeel is, het die bekommerde 

ma by die skoolhek gewag. Sy wou op dié manier net vir haar seun wys sy is daar te midde 

enige teleurstellings.  

Toe die skool uitkom, het Johan, op sy ma afgestorm en al gillende gesê: “Ek is gekies ek is 

gekies... Ek is gekies om hande te klap 

So dit daar gelaat, ons weet hoe dit voel om ook NIE gekies te word nie. Meeste van ons het 

vroeg al op skool hiervan geleer. Dalk was jy nie gekies vir die koor, vir die rugbyspan, by die 

werk, as iemand se vir eggenoot, noem dit maar ons almal ken die gevoel. 

Binne hierdie ervaringswêreld van ons waar ons elkeen gereeld beleef om nie gekies te 

word nie, kom God: die Skepper van heelal, en Hy KIES ons. Hy kies ons nie laaste nie, HY 

kies ons nie omdat HY jammer voel vir ons nie, HY kies 0ns nie per geluk nie,. God ken ons 

deur en deur en vir elkeen van ons KIES hy met ‘n doel! 

Hy kies ons van die begin af, nog voor die skepping van die wêreld. Ons was nie God se 

laaste gedagte nie, maar juis Sy eerste. Sy plan was nog altyd, om deur Sy Seun Jesus, vir my 

en jou aan te neem as Sy kinders. God kies ons!  

Hierdie teks herinner ons hoe Kragtig hierdie Keuse was en steeds is.  

Tog moet ons ook verstaan wat dit beteken om gekies te wees. 

Die Efesiër skrywer beklemtoon die krag van die keuse: 

Die skrywer van Efesiërs wil juis die krag van hierdie keuse beklemtoon. Hy wil in elke sin 

van die woord ons help verstaan wat dit vir my en jou beteken dat ons deur God gekies is. 
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Hy wil God se heerlikheid ondersoek. Daardie glorie van God wat ons identiteit gee, wat ons 

maak wie ons is. 

En in proses gee hierdie  brief dan ook vir ons die woordeskat en strek dit ons verbeelding 

sodat ons wel in die volheid van God heerlikheid kan leef – of “tot lof van sy heerlikheid” 

soos v 14 dit stel. 

Aan God kom die lof toe 

Dis dan ook om hierdie heerlikheid van God na vore te bring dat Paulus begin deur God te 

loof. Paulus begin sy brief en sê: “Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die 

lof toe”.  

Hier sit ons vandag, baie van ons veilig terug na ‘n lang vakansie. Ek wonder hoeveel van ons 

het gestop en gedink, loof die Here vir my veilige reis. Loof die Here vir die geleentheid om 

weg te breek, loof die Here vir my werk, vir my gesin, vir my medemens, loof die Here dat ek 

vandag in ‘n gemeenskap van gelowiges kan in skakel, loof die Here vir die kerk. 

Calvyn het destyds gesê dat die lof aan God wat Paulus hier so kwistig skryf, bedoel was om 

die mense aan wie hy geskryf het te dryf tot dankbaarheid, om hulle aan die brand te steek 

sodat hulle vuur en vlam vir die Here sal wees en om hulle gedagtes vol genade te maak. En 

ek dink die prys wat die Here soek is juis dit. Ja, ook in ons lofsange prys ons die Here – maar 

as ons lofsange nie oorloop in lewens van dankbaarheid nie – in diens aan die Here nie – in 

genadige kyk na ons medemens nie ... dan mis ons lofsang die punt totaal. Prys aan die Here 

is nie aangeplak nie – dit het te doen met die heel praktiese uitleef van ons geloof. Die 

prakties uitleef van Genade. 

Ons is uit genade gekies… en dis ook wat hierdie keuse van ons vra….om uit en met genade 

te leef. 

 

Waarom die tema: Kragtig gekies: 

Vriende dit is juis waaruit ons tema gebore is vanoggend. Hierdie onbeskryflike genade, dit 

waarvoor ons God loof, dit wat maak dat ons elke dag kan dankbaar leef….Dit gee soveel 

meer betekenis aan die feit dat God my en jou van die begin af gekies het.  
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Ek wil weer vir ons lees vanaf vers 7: 

“7 Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke 

genade van God 

8 wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het 

9 Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak 

10 en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy 

bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te 

verenig, naamlik onder Christus”. 

God kies ons nie sommer maar net so nie. Hy kies ook om Sy wil aan ons bekend te maak en 

dit is dat Hy alles wat op en hemel en op aarde is onder een hoof wil verenig, Jesus Christus. 

Ons moet verstaan dat selfs in die kerke aan wie Paulus skryf was dit moeilik om hierdie 

boodskap onmiddellik te verstaan. Dis eers in Efesiërs 2 waar hulle kan terug kyk en besef 

presies waarvan hulle verlos is en die wonder wat God verrig om deur sy kennis hulle te 

verenig. En dis die uitdaging vandag. God sê hier is my wil, ek maak dit bekend, ek wil julle 

verenig as een onder Christus, oud, jonk, wit, swart, arm en ryk. 

Om verlossing te verstaan is moeilik 

Vriende net so moeilik soos dit vir Efese was om te begryp waarvan hul verlos word en wat 

God se wil beteken, net so moeilik is dit dalk vandag vir ons. Ons struikel maklik, ons kyk 

maklik vas in ons materiële dinge, ons praat soms te maklik van kerk skeuring, van hulle en 

van ons, ons maak so maklik ‘n onderskeid, tog sê God, Sy wil is om ons te verenig. Sy 

grootheid is volbring in Christus se verlossings daad, in Christus se kruisiging en dit is alles 

uit genade vir ons. Moet ons nie dan ons roeping as Christene uitleef en God se wil na streef 

nie? Het ons nie ‘n verantwoordelikheid om as nuut gemaakte mense God se wil uit te leef 

en te strewe na vrede waar daar oorlog is, na versoening waar daar skeiding is, na die 

herstel van verhoudings, na liefde waar daar soveel haat te siene is nie. Ja ons is gekies, en 

as ons lees van God se groot genade en heerskappy weet ons dis ‘n kragtige Here wat ons 

kies. Juis daarom moet ons as gekose mense leef. Ons moet God se wil nastreef en dit 

beteken dat ons ook mense, sisteme, rasse, kulture moet bymekaarbring en na herstel 



6 
 

strewe. 

 

Ek dink daar is nie ‘n beter manier om Christus te loof as om dit saam te doen nie. Ons kan 

saam die verandering leef deur genadig te leef vir mekaar. Ons sit hier vandag, ons kan God 

loof vir ons kerk, ons weet dat hoewel ons inskakel vir ‘n erediens doen ons dit saam met 

medegelowiges, ‘n gemeenskap van gelowiges, tot eer van God.  

God se wil is dat ons een is onder Een Hoof, Christus. Daar is soveel dinge wat ons soms uit 

mekaar dryf, wat ons in wantroue vir mekaar laat, wat ons verhoudings afbreek, kom ons 

probeer hierdie gedagtes versoen en herstel en ons leef met die seëninge van die Gees, en 

ons leef met genade vir mekaar. Nou meer as ooit het ons nodig om as een Kerk saam te 

staan en saam te leef nie vir onsself nie, maar tot eer van God.  Die Here seën ons met die 

Gees, Hy rus ons toe om juis hierdie vredemakers te wees, om die mense te wees wat deur 

Sy word en in lyn met Sy wil mense bymekaar bring.  

 

Die Here het ons so lief gehad dat Hy Sy lewe aan ons gegee het. Hier word Christus Heer, 

maar ook dienskneg en dis die teken van sy liefde, medelye en sy sorg as die hoof van die 

kerk en kosmos. Met Christus se opstanding maak Hy ons deel van Sy roeping en nou moet 

ons lewens gekenmerk word deur diens in liefde. 

 

Efesiërs herinner ons dat die kerk die fokus is van Christus se teenwoordigheid en 

heerskappy in die wêreld. Soos God Hom in Christus geopenbaar het, so moet die kerk Hom 

nou aan die wêreld openbaar. God seën ons deur die Gees sodat ons ‘n radikale nuwe 

leefstyl kan aanpak, sodat ons gees en ons gedagtes kan nuut word en ons as ‘n nuwe 

mense kan leef as die beeld van God. 

 

Soos God in Christus was, is Christus nou in ons. Met Christus se opvaar na die Hemel het hy 

ons deel gemaak van Sy roeping, Hy is saam met ons besig om die wêreld te verander, Hy 

het ons dissipels gemaak deur ons te verlos. Wanneer Jesus na die hemel opvaar, laat Hy vir 

ons ’n roeping na, naamlik om deel te wees van die bouwerk in God se koninkryk. 
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Dis maklik om soms te vergeet dat ons dissipels is in ‘n wêreld van nood. Ons raak so maklik 

vasgevang in ons eie strewe na rykdom en geluk dat ons nie meer die groter prentjie sien 

nie. Wanneer dit voorspoedig gaan is dit maklik om te vergeet dat ons in ‘n gemeenskap 

staan waar almal nie gelukkig is nie, van die mense wat om ons sit, sit vandag dalk langs jou 

met baie seer. Sommiges twyfel oor die voortbestaan van hul huwelik, ander bevraagteken 

hul werk sekerheid, ander bekommer oor hul plaas en die droogte, sommiges het iemand af 

gestaan aan die dood of is besig om vrede te maak dat hul met ‘n gevaarlike siekte 

gediagnoseer is. Wat van die stryd wat ons stry as gemeente waar daar soveel onsekerheid 

is oor nuwe besluite en nuwe uitdagings. 

Dis hier waar ek julle wil herinner dat ons ‘n gemeenskap is en God het ons een gemaak. 

Moenie vergeet van die mense om jou nie, nie net vandag in hierdie kerk gebou nie, maar 

daar buite, waar die nood ons eintlik in die gesig staar. Paulus praat in verse 22 en 23 van 

Christus as hoof van die kerk, ek lees: “Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles 

verhef en Hom aangestel as Hoof van die kerk. Die kerk is Sy liggaam, die volheid van Hom 

wat alles in almal vervul”. 

Daarom moet ons die kerk sien as die gemeenskap wat deur Christus se teenwoordigheid en 

heerskappy gevul en voltooi word omdat Christus die kerk volledig versorg! 

Efesiërs herinner ons vandag dat ons deel is van ‘n gemeenskap wat liefde en genade van 

God ervaar en daarom, namens Hom met medelye en empatie by ‘n stukkende wêreld moet 

betrokke wees. Hy roep ons om een te wees , onder een hoof en een beeld uit te straal, ‘n 

beeld wat getuig van Sy liefde en genade. 

Kom ons herstel verhoudings, kom ons leef die beeld van God. Een Beeld as een Kerk, onder 

een Hoof. As ons dit leef, leef ons die kragtige keuse wat God gemaak het. Amen 

Gebed 

Nagmaal: 

Gebed 

Slotlied 

Seën 


