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OPSOMMING 
 

Dr P.W. Marais was ‘n invloedryke prediker in die Nederduitse Gereformeerde Kerk 

gedurende die tydperk 3 April 1954 tot 5 Mei 1995 en daarna.  Willlie Marais kan op ‘n 

geseënde bediening terugkyk, waartydens menige persone tot bekering gekom het.  Hy 

was ‘n evangelisasieprediker by uitstek. 

 

Sy preekteorie naamlik: aanskouing, mededeling, ontwikkeling (denke), selfuitvinding of 

die heuristiese metode het hy by die grootste Leraar van alle tye, Jesus Christus gekry.  

‘n Persoon wat hier ‘n groot rol gespeel het was die opvoedkundige  H.J.J Bingle. 

 

Die vraagstelling is:  “In hoe ‘n mate stem Marais se preekteorie en sy preekpraktyk 

ooreen?”  Dit blyk dat daar wel ‘n groot mate van ooreenstemmigheid is. 

 

Nog ‘n probleemstelling is:  “In hoe ‘n mate sou Marais se prediking in die hedendaagse 

konteks, wat by verre verskil van die konteks van sy bedieningstyd, trefkrag hê?”  “Sal 

hy met sy preekbenadering die postmoderne mens kan bereik?”  In twee gevalle sou dit 

wel vir Marais ‘n probleem wees om die hedendaagse hoorder in sy konteks te bereik: 

 

• Vanweë die gebrek aan Skrifkennis van die hedendaagse hoorder sal Marais se 

gebruik van tekste nie effektief wees nie.  Vir die hedendaagse hoorder sal daar 

oordentlike Skrifuitleg gedoen moet word.  Met ander woorde die konteks van die 

teks en die konteks van die hoorder sal bymekaar gebring moet word.   

 

• Intussen het die homilitiek sodanig ontwikkel om die hoorder in sy konteks aan te 

spreek.  Hierdie kennis ontbreek by Marais om dit te kan doen. 

 

Vanweë sy passie vir die Skrif, sy opregtheid en sy logiese argumentering kon hy tog 

wel ‘n groot bydrae vir die hedendaagse prediking lewer. 
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SUMMARY 
 

 
Dr P.W. Marais was an influential preacher in the Nederduitse Gereformeerde Kerk 

(Dutch Reformed Church) in his ministerial career during 3 April 1954 until 5 May 1995.  

He was an evangelistic par excellence with may people who became converted 

Christians as a result of his preaching. 

 

He worked with a preaching theory of observation, information, progress in thought, 

self-expression or the heuristic method which he attained from the greatest teacher of 

all times, Jesus Christ.  The pedagogue, H.J.J. Bingle, had a great influence in the 

development of this theory. 

 

 The research question is:  How does Marais’ theory of preaching agree with his 

preaching practice?  The study shows that there seems to be a large agreement 

between the two.  Another question is:  What effect should Marais’ preaching have in 

the contemporary context which differs by far from the context in which he preached.  

Will he today be able to reach the postmodern person with his preaching approach? 

 

In two instances it would have been a problem for Marais to reach the postmodern 

listener in this context.  On account of the lack of Scripture knowledge of the 

postmodern listener Marais’ use of texts would not be effective.  A proper exegesis 

would have to be done for the postmodern listener.  In other words the context of the 

text and the context of the listener would have to be brought together.  Marais’ theory is 

lacking in knowledge to implement this. 

 

Due to his passion for the Scriptures, his sincerety and his logical reasoning, he could 

have contributed immensely to the modern preaching. 
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INLEIDING 
 

REDE VIR DIE STUDIE 
 
Dr. P.W. Marais was ‘n baie invloedryke prediker in die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk.  Daarom is dit nodig dat sy preekteorie en preekpraktyk krities bestudeer word. 

 

Die ondersoekvraag is die volgende:  Alhoewel sy prediking baie mense aangespreek 

het, moet krities gevra word of dit aan die gangbare homiletiese teorie voldoen. 

 

DOEL VAN DIE STUDIE 
 

Die doel van die studie is om die gebreke vir so ‘n benadering tot die prediking uit te 

wys in die lig van ‘n hermeneuties-kommunikatiewe homiletiese teorie.  Die doel is ook 

om vas te stel of daar insigte in sy prediking is wat vandag nog geldig is. 

 

METODE VAN DIE STUDIE 
 
Daar sal ‘n literatuurstudie en ‘n kwalitatiewe inhoudsanalise van enkele van sy preke 

gedoen word. 

 

Die volgende hoofstukke sal aan die orde kom: 

 

Hoofstuk 1: ‘n  Beskrywing van Marais se Lewensloop, die konteks waarin sy prediking 

beslag gekry het en die invloed van sy lewenservaringe en sy konteks op sy prediking. 

 

Hoofstuk 2:  ‘n Beskrywing van Marais se preekteorie.  Preekanalises van enkele preke 

van hom om vas te stel of die praktyk van sy prediking ooreenstem met sy teorie. 

 

Hoofstuk 3:  Nog ‘n analise van enkele preke van hom om vas te stel op die praktyk van 

sy prediking ooreenstem met sy teorie. 
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Hoofstuk 4:  ‘n Kort beskrywing van die gangbare preekteorie van vandag. 

 

Hoofstuk 5:  Kritiese wisselwerking tussen die preekteorie van Marais en die gangbare 

preekteorie van die eie tyd, asook insigte uit Marais se preekteorie en preekpraktyk wat 

in ons huidige konteks belangrik is. 
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HOOFSTUK 1 
 

DIE LEWENSLOOP VAN DR. WILLIE MARAIS 
 

1.1  Die beskrywing van sy lewensloop 
 

Op 3 April 1954 het ds. Frikkie Kelber tydens dr. Willie Marais se bevestiging 

Joh.1:6 as teks geneem, wat as volg lui: 

“Daar was ‘n man van God gestuur.” 

Dit was dan ook die tema vir die bevestigingsrede.  (Marais 2000 : 90) 

 

Teen die tyd wat hierdie bevestigingsrede plaasgevind het, het Marais hom 

alreeds as voortreflike prediker onderskei.  Hy het van krag tot krag gegaan en 

hom as prediker van formaat in die Ned. Geref. Kerk maar ook in die hele Suid-

Afrika onderskei.  Baie mense kan getuig hoe hulle onder sy prediking tot 

bekering gekom het.  Daarom dat dr. Gerdrie van der Merwe na hom as die Billy 

Graham van Suid-Afrika verwys.  (Marais : 2000) 

 

In hierdie hoofstuk gaan kyk ons na sy lewensverhaal en na die invloed van sy 

historiese konteks op sy vorming as prediker. 

 

1.1.1 Marais se kinderjare 

 

Pieter Willem Marais is op 5 Mei 1929 in sy ouerhuis op Christiana gebore.  Sy 

vader was Andries Stephanus Marais en sy moeder was Elizie Catharina du Toit.  

Pas na sy geboorte was sy bevrees dat daar iets met hom of met haar sou  

gebeur:  Iemand het gesê dat sy haar nie aan die kind moet vasmaak nie, want 

sy sal hom nie grootmaak nie (Marais : 2000).  Genadiglik het daar niks met een 

van hulle twee gebeur nie. 
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Sy grootmoeder aan vaderskant het tydens die Anglo-Boereoorlog in die 

konsentrasiekamp beland, waar sy as gevolg van vergiftigde water gesterf het.   

Die gif is deur die Engelse op hulle plaas in die water gegooi.  Marais se vader 

wat op daardie stadium nog ‘n baba was, is deur die moeder tot voor haar dood 

gesoog.  Nadat die moeder gesterf het, het die ander vroue hom op donkiemelk 

grootgemaak.  Hy het ook van die gifwater ingekry, wat veroorsaak het dat sy 

linkerarm sodanig geaffekteer was dat daar op ‘n stadium ernstige oorweging 

was om dit af te sit.  Die geneesheer het toe daarteen besluit, maar hierdie arm 

was tog maar dunner as die ander arm.  Op ‘n vraag aan sy vader in verband  

met die arm wat soveel dunner as die andereen was, het sy vader aan hom die 

oorsaak vertel.  Dit het ‘n saadjie van haat teenoor die Engelse in sy hart geplant 

vir wat hulle aan die boerenasie, asook aan sy vader en grootmoeder gedoen 

het. 

 

Sy grootmoeder aan moederskant het op ‘n stadium by hulle aan huis gebly en 

het sodoende ‘n groot rol in sy geestelike lewe gespeel.  Hy vertel die volgende 

van die rol wat sy in sy lewe gespeel het:  “Sy was ‘n baie godsvresende vrou.  

Die enigste boek wat sy gelees het, was die Bybel.  Sy het my geleer om te bid:   

Ek is ‘n kindjie klein en teer; was my hartjie rein, o Heer”  (Marais 2000 : 10). 

 

Die Marais’s was ‘n gelukkige gesin.  Hulle het dit nie breed gehad nie, maar 

daar was darem altyd kos in die huis gewees.  Sy vader het op die delwerye 

gewerk en die kinders het hom gehelp.  Geld vir skoene was daar nie en hulle 

moes winter en somer kaalvoet skool toe gaan.  Vir hierdie gelukkige gesin het 

daar ook moeilike tye aangebreek, toe Marais se moeder net nie meer vir die 

delwerye kans gesien het nie.  Sy het toe besluit om maar Kimberley toe te trek 

om daar ‘n heenkome te gaan vind.  Dit het daartoe gelei dat die gesin in die 

helfte opgedeel is.  Die oudste drie kinders het by hul vader agtergebly, terwyl 

die drie jongste kinders saam met hul moeder Kimberley toe gegaan het. 
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Die vader het toe goedgedink om die drie oudste kinders op Prieska in die skool 

te sit waar ’n koshuis was.  Dit was nie vir lank gewees nie, want ter wille van die 

voortbestaan van die plaasskool op Brakfontein en die onderwyswet, wat bepaal 

het dat kinders in ’n plaaslike skool moes skoolgaan, het hulle teruggekom 

Brakfontein toe.  Al manier om die skoolwet te kon omseil was om in ‘n ander 

provinsie skool toe te gaan.  Op hierdie wyse het hulle in “Ons Kinderhuis” in 

Bloemfontein beland. 

 

Dit was nie altyd so lekker in die “Ons Kinderhuis” gewees nie.  Daar was die 

onverwagte voorvalle wat meegebring het dat hulle voortdurend daaraan 

herinner was dat hulle kinderhuiskinders was.  Daar was ook gedurig gevra 

waarom hulle in die kinderhuis was.  Vrae soos: “Is jou ouers oorlede?  Kon hulle 

nie vir julle sorg nie?  Of het die wet jou van hulle af weggevat?” (Marais 2000 : 

15). Hy het dan probeer verduidelik hoekom hulle daar was.  Dan kom die 

volgende vraag:  “Is hulle toe geskei?” (Marais 2000 : 15).  Sulke vrae was vir 

Marais ‘n verleentheid, uit vrees dat die mense ‘n verkeerde idee van sy moeder 

kon kry.  Dit het soms vir hom gevoel dit sou beter gewees het as sy ouers dood 

was as om elke keer ‘n lang verduideliking  te gee. 

 

Dit het darem nie net sleg gegaan nie, daar was ook die goeie tye gewees.  Deur 

middel van die “Ons Kinderhuis” het hy en sy broer Piet, in goeie skole beland.  

Dit was ook te danke aan die “Ons Kinderhuis” dat hy en Piet universiteit toe kon 

gaan, waartydens hulle vir drie jaar lank gratis verblyf by die kinderhuis ontvang 

het.  In die kinderhuis was daar ook die personeel wat ‘n goeie invloed op die 

jong Willie gehad het.  So het die prinsipale van die kinderhuis, ‘n ene me. Anna  

Marais, ‘n offisier in die Voortrekkers, ‘n passie gehad om die kinders bewus te 

maak van die volkseie.  Sy het vir Marais beïnvloed om by die Vootrekkers aan 

te sluit, en op universiteit het hy ‘n offisier geword. 
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1.1.2 Studentedae in Bloemfontein 

 

Nog voordat Marais in die skool was, het hy eenkeer teenoor sy broer Piet 

opgemerk dat hy ‘n predikant wil word.  Soos wat hy groter geword het en by die 

punt gekom het om ‘n beroepskeuse te maak, het hy getwyfel of die Here hom 

regtig geroep het, en het hy vir ‘n teken gesoek.  Tydens ‘n rugbybesering het hy 

in die hospitaal beland.  Daar was gevrees dat sy blindederm dalk gebars het.   

Dit was gelukkig nie die geval nie, maar die dokter het nogtans gereël dat hy vir 

sy blindederm geopereer word.  Hy gaan toe met die Here ‘n ooreenkooms aan 

dat as hy sou bly lewe tydens die operasie, dan sou hy weet die Here het hom 

geroep om predikant te word.  Hy sê toe vir die Here: “As U my nie geroep het 

nie, laat my dan maar op die operasietafel sterf.  Maar as U my laat lewe, sal ek 

dit as teken neem dat U my geroep het, en sal ek myself met ‘n eed verbind om 

predikant te word” (Marais 2000 : 20).  Die operasie was toegestaan en dit was 

ook geslaagd, wat hom laat dink dat hy wel vir predikant geroep is. 

 

Gedurende sy st. 6-jaar het hy tydens ‘n C.S.V.-kamp te Maselspoort ‘n ervaring 

gehad wat hom goed laat voel het en wat gemaak het dat hy die Here met 

oorgawe gedien het.  So kon hy met sy belydenisaflegging met ‘n skoon gewete 

op die vrae wat aan hom gestel is “ja” antwoord.  Sy aanneemteks was Gal. 2:20:  

“Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.” 

(Marais 2000 : 22). 

 

Hy skryf toe as B.A.-admissiestudent by die Universiteit van die Vrystaat in.   

Alreeds in sy eerstejaar ontvang hy ‘n uitnodiging van sy tuisgemeente om 

gedurende vakansietye daar te preek.  Hy het baie van R.A. Torrey se werke 

gebruik gemaak in sy prediking. 

 

Tydens sy eerste studiejaar het hy ‘n visioen van die gesig van Jesus Christus 

gehad.  Marais is die volgende meegedeel: “Ek weet van jou, maar ken jou nie”  
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(Marais 2000 : 23).  Dit was vir hom ‘n geweldige skok.  Hy wend toe verskeie 

argumente aan om hierdie probleem op te los: 

 

Argument 1:  Hy is tog ‘n verbondskind wat gedoop is.  Dan dink hy weer aan 

Gal. 4:22-31 en Rom. 9:6-11.  Daar lees ons van Ismael en Esau wat ook as 

verbondskinders gebore is en nogtans het hulle verlore gegaan.  Dan lees ons 

ook van die tollenaar Saggeús in Luk. 19.  In sy ontmoeting met die Here Jesus 

sê Jesus in vers 9 dat daar op die spesifieke dag vir daardie huis redding gekom 

het, aangesien hy ook ‘n seun van Abraham is (Marais 2000).  Volgens Hand. 

8:13 was Simeon die towenaar gedoop, maar volgens verse 18-24 was hy nog 

nie gered nie. 

 

Argument 2:  Hy het tog ‘n skoon lewe gelei.  Hy het tog nie nodig om tot 

bekering te kom nie.  Hierdie argument was ook nie waterdig gewees nie, want in 

Hand. 10:2 lees ons die volgende van Kornelius: “Hy was godsdienstig en 

godvresend, hy en sy hele huisgesin.  Hy het baie gedoen om die armes onder 

die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid”  (Marais 2000 : 26).    “Tog 

lees ons in Hand. 11:13 en 14 dat hierdie man met die skoon lewe ook tot 

bekering moes kom” (Marais 2000 : 26). 

 

Argument 3:   “Die Here help my in alles” (Marais 2000 : 26).  Dan kom die 

gedagte van koning Saul by hom op: “Die Here het hom gehelp om die donkies 

van sy pa te kry, wat weg was.  Die Here het hom gehelp om die koning van 

Israel te word.  Die Here het hom gehelp om die vyande van Israel te verslaan, 

maar hoe sterf hy toe?  As iemand wat deur God verlaat is. (1 Sam. 16:14, en 

ook 28:15,16)  Die feit dat die Here jou help, is nie ‘n waarborg dat jy gered is 

nie”  (Marais 2000 : 26). 

 

Argument 4:  Hy het ook geargumenteer dat die Here sy gebede verhoor.  

Hierdie argument bring nie vir hom berusting nie, want die Here het Israel se 
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gebede verhoor, terwyl Hy nie met hulle tevrede was nie en hulle in die woestyn 

laat sterf het. 

 

Na al hierdie argumente het hy toe wanhopig uitgeroep: “Ek glo vas dat ek gered 

is”  (Marais 2000 : 27).  Hierdie sekerheid het ook nie gehou nie.  Hy sê:   “Ek het 

toe reeds in die Bybel gelees dat daar so iets soos ‘n wondergeloof (Joh. 2:23-

25) en ‘n historiese geloof is (Jak. 2:19) wat niemand salig maak nie” (Marais 

2000 : 27).  Dit was vir hom ‘n hopelose saak.  Net daar het hy besluit om politiek 

sy loopbaan te maak.  Met die oog daarop wou hy sy studierigting verander na 

regte.  Die eed wat hy teenoor die Here afgelê het, het hom egter verhinder om 

tot so ‘n drastiese stap oor te gaan.  Hy sê toe vir die Here: “Here, my gelofte aan 

U verhinder my om op te hou om my as predikant te bekwaam.   As U nie wil hê 

dat ek predikant moet word nie, keer my asseblief”  (Marais 2000 : 28). 

 

Intussen het hy nog met sy B.A.-admissiekursus voortgegaan.  Hy het dit met 

verdeelde belangstelling gevolg. Hy het by die destydse Ossewa Brandwag 

aangesluit en die hele Vrystaat platgery om vir die organisasie lede te werf.     

Hoewel daar nie veel tyd vir die studies was nie, het hy darem ten minste die 

klasse gereeld bygewoon.  Gedurende sy derdejaar het hy aan die Kweekskool 

in Stellenbosch ingeskryf. 

 

1.1.3 Studiejare aan die Kweekskool  in Stellenbosch 
 

Die Here het op ‘n wonderbaarlike wyse voorsien dat hy genoeg fondse tot sy 

beskikking het.  So droom ene mnr. J. L. Smith dat die Here vir hom sê om ‘n 

teologiese student finansieel te help.  Deur middel van ds. Dirk  Myburgh kom hy 

by Marais uit en hy stel £400 aan hom beskikbaar. 

 

Aan die Kweekskool het hy aan die voete van merkwaardige manne gesit.  

Elkeen van hierdie manne het ‘n besondere indruk op Marais gemaak.  Sy 

kommentaar oor elkeen van hulle is as volg: 
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“Prof.  G. B. A. Gerdener was  ‘n ware vader” (Marais 2000 : 33). 

“Prof.  Jac Muller die welsprekende redenaar” (Marais  2000 : 33). 

“Prof.  Sas van Rooyen, die man wat onwrikbaar aan die onfeilbaarheid van die 

Bybel vasgehou het.  Hy het ons teen die gevare van die Hoër kritiek gewaarsku.  

Hy het gesê dat die kerk in Europa sy houvas op die volk verloor het en dat die 

christelike kerkgeboue museums geword het, nie vanweë die oplewing van die 

Oosterse godsdienste nie, maar omdat die Hoër kritiek in die kweekskole begin 

het om die gesag van die Woord van God af te takel.  Die kerk is van binne af 

gerysmier, het hy gesê.  Die liberale moderne teologie was die Trojaanse perd 

wat die kerk van binne af oorrompel het.  Hy het gewaarsku dat as ons nie 

walgooi nie, ons in S.A. oor dertig jaar gaan wees waar Europa vandag is” 

(Marais 2000 : 33).  Hierdie benadering van prof. van Rooyen het ‘n sterk invloed 

op Marais se Skrifbeskouing gehad. 

 

“Prof. F.J.M.  Potgieter was die stoere gereformeerde wat by sy studente ’n liefde 

vir die belydenisskrifte van ons kerk ingewortel het”  (Marais 2000 : 33).  Marais 

is ‘n evangeliese prediker by uitstek met ‘n sterk gereformeerde inslag vanweë 

prof. Potgieter se invloed. 

 

“Prof. P.A. Verhoef was die vriendelike, menslike professor, die een wat nog 

steeds student gebly het”  (Marais  2000 : 33). 

 

Tydens die jaarlikse redenaarskompetisie wat deur die kweekskool gereël is, het 

Marais hom as ‘n gedugte redenaar onderskei.  Hierdie prestasie het vir hom as 

eerstejaar aan die kweekskool deure oopgemaak.  Hierna het hy baie 

uitnodigings gekry om as spreker op te tree.  Weereens was daar nie baie tyd vir 

studies gewees nie, maar die klasse is gereeld bygewoon en dan was hy darem 

ook nog geseën met die goeie geheue wat dit vir hom moontlik gemaak het om 

sy studies suksesvol af te handel. 
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Tydens latere jare in die bediening het hy ontdek dat hy nie goed toegerus was 

nie, as gevolg van die feit dat hy baie staat gemaak het op klasbywoning en ‘n 

goeie geheue, en nie meer tyd vir sy studies gemaak het nie. 

 

Hierdie leemte het hy gevul deur vir Hebreeus, Grieks en Latyn by Unisa in te 

skryf.  Hierna het hy sy doktorale studie, ook by Unisa gedoen.  Die titel van sy 

proefskrif was: “Die korrelasie van doop en geloof in die kinderdoop met 

spesifieke verwysing na Augustinus”  (Marais 2000 : 33).  Sy promotor was prof. 

W.D. Jonker met prof. J.A. Lombard as medepromotor.  Marais sê dat hy met 

hierdie navorsing vergoed het vir die verwaarlosing van sy studies in sy 

studentedae  (Marais : 2000). 

 

As teologiese student aan die kweekskool het hy nog steeds oor sy kindskap bly 

twyfel.  Dan was daar ook nog die  paar voorvalle wat sy twyfel laat verdiep het. 

 

Voorval 1 het plaasgevind toe ‘n jong meisie wat Sondagaande saam met ander 

jongmense Hallelujaliedere gesing het, vir hom ‘n briefie geskryf het en vertel het 

dat sy verlos is van haar wêreldse sondes, danksy die ontmoeting wat sy met 

Jesus Christus haar Verlosser gehad het.  Sy het behoorlik gestraal van vreugde.  

Dit het hom omgekrap en hy was kwaad vir die Here:  “Here, dit is nie regverdig  

nie.  Ek het van my vroegste jare af my hele lewe aan U gewy.  Ek het nog nooit 

van U af weggedwaal nie.  Maar aan my het U nog nie die blydskap gegee wat 

uit hierdie meisie straal nie” (Marais 2000 : 35).  Nadat hy so met die Here 

gepraat het skiet die volgende gedagte hom te binne:  “Jy is net soos die ouer 

broer.  Hy was kwaad vir sy pa omdat sy pa sy jonger broer met vreugde terug 

ontvang het”  (Marais 2000 : 36). 

 

Voorval 2 was toe iemand hom gevra het wanneer hy tot bekering gekom het.  

Hy het hom bloediglik vir die man in sy hart vererg en gereken dat die man 

darem vermetel is om sulke persoonlike vrae te vra.  Hy het homself ingehou en 

geantwoord dat hy nie weet nie (Marais : 2000). Waarop die persoon toe reageer 
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deur te sê:  “Dit is nie nodig om te weet wanneer jy tot bekering gekom het nie,  

solank jy maar net weet dat jy wel tot bekering gekom het” (Marais 2000 : 36).  

Hoewel dit darem getroos het, was hy nog altyd bekommerd omdat hy hom 

vererg het. 

 

Voorval 3 het plaasgevind toe hy saam met sy vriend Willie van der Vywer, na ‘n  

byeenkoms van die “Jeug vir Christus” gegaan het.  Hy het nie van die predikant 

se aanslag gehou nie.  Dit het vir hom meer geklink of die dominee met 

bangmaakstories besig was.  Wat hom nog meer ontstel het, was toe die 

dominee die mense uitgenooi het om hulle hande op te steek, sodat hy vir hulle 

kon bid.  As dit nie was dat hy tussen mense gesit het nie, sou hy opgestaan en 

geloop het.  Die hele aangeleentheid het by hom ongelukkigheid en onrustigheid 

geskep.  

 

Voorval 4 was vir hom die ergste, maar dit het hom baie laat dink oor die 

aangeleentheid.  Dit was ‘n lesing wat prof. Potgieter aangebied het.  Dit het oor 

bekering gehandel asook die verskillende wyses waarop ‘n mens tot bekering 

kan kom.  Hy het toe vir Paulus en Timotheús as voorbeelde van hierdie twee 

wyses van bekering geneem.  Paulus het op ‘n radikale manier tot bekering 

gekom, terwyl Timotheús op ‘n rustige manier tot bekering gekom het.  Dit was 

nog vir Marais aanvaarbaar gewees, maar die volgende opmerking van prof. 

Potgieter het hom toe omgekrap: “Nieteenstaande die verskillende maniere 

waarop mense tot bekering kom; die drastiese wyse by Paulus of die stil manier 

by Timotheús, word die eis aan alle mense gestel wat tot hulle bewuste leeftyd 

gekom het, om hulle te bekeer.  By elkeen, of hy nou al ‘n verbondskind is of nie, 

moet by die eerste prinsipiële bekering ‘n oomblik aanbreek waarin hy tot ‘n 

besliste keuse kom”  (Marais 2000 : 38).  Prof. Potgieter haal toe vir Abraham 

Kuyper aan: “Er is altoos een bepaald moment, een stip des tijds, een enkele 

ademhaling zoo ge zoo wilt, waarin overgang over de schreef plaats grijp.  

Tussen rechts en links ligt altoos een scherpe scheidslijn . .  . eerst de overgang 

over de streep, die links en rechts scheidt, is in waarheid de bekeering.    Zie het 
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maar aan den evenaar.  Eerst met dat allerlaaste tikje slaat de balans over; en 

toch juist op dat overslaan komt het aan”  (Marais 2000 : 38).  Wat dit toe vir 

Marais meer onrustig gestem het was die volgende byvoeging wat prof. Potgieter 

gemaak het:  “Die krisis sal gekenmerk wees deur ‘n droefheid oor sonde, want 

die Skrif sê:  “Die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering 

tot redding . . . ‘ (2 Kor. 7:10)”  (Marais 2000 : 38). 

 

Hierdie lesing was vir Marais skokkend, maar ook ’n groot teleurstelling in prof. 

Potgieter vir wie hy net die grootste agting as gereformeerde gehad het.  Hy 

besluit toe dat hy nie teen prof. Potgieter kan stry nie, en dat prof. Potgieter wel 

reg is, en dat hy verkeerd is, want hy  is nog nie bekeerd nie. 

 

Genadiglik het daar darem vir hom lig oopgegaan by ‘n jeugkamp waartydens hy 

as spreker opgetree het.  Dit het gebeur net voordat dit sy beurt was om op te 

tree.  Hy was in die tent wat spesiaal vir die sprekers ingerig was om hulle daar 

in gebed af te sonder.  Daar het hy die teenwoordigheid van God ervaar.  In ‘n 

oogwink was hy op sy knieë.  Die Here het hom voor ‘n keuse gestel.  Hy moes 

toe tussen die kansel en die platform kies.  Hy het goed besef waaroor dit gaan, 

want hy het met ‘n verdeelde hart gestudeer.  Hy het sy opsies oopgehou om in 

die politiek in te gaan, as hy dit nie as predikant kan maak nie. Hy reageer toe:  

“Nee tog nie dit nie!  Ek mag tog my volk ook langs hierdie weg dien”  (Marais  

2000 : 39).  Hy het toe sy keuse vir die kansel gemaak.  Hy was so seker van sy 

besluit, dat toe hy later van tyd ‘n aanbod om as kandidaat in ‘n veilige setel te 

staan, dit van die hand gewys het. 

 

Toe het die Here die volgende vraag aan hom gestel:  “Hoe kan jy sê dat jy my, 

wat jy nie gesien het nie, lief het, terwyl jy hulle wat jy sien, haat?  (Marais 2000 : 

40).  Hy het onmiddellik geweet die Here verwys na sy negatiewe gevoelens 

teenoor die Engelse, en hy het toe skuldig gevoel.  Hy sê:  “vir die eerste keer in 

my lewe het ek waarlik tot sonde–oortuiging gekom.  Ek het geweet dat ek 

uiterlik gesproke onberispelik was (vgl. Fil. 3:6), maar in my hart het ek die 
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swaarste van die wet van God oortree nl. die liefde en die barmhartigheid (vgl. 

Matt.  23:23).   Ek kon g’n woord praat nie”  (Marais 2000 : 40).  Toe sê die Here 

vir hom:   “Jy sal moet kies tussen jouself en My”  (Marais 2000 : 40).  Met angs 

in sy hart het hy toe besef dat hy al die tyd nog sy eie god was.  Uit vrees vir wat 

die ander studente sou sê, het hy vir die Here gesê dat hy nie op daardie dag tot 

bekering kon kom nie.  Toe sê die Here vir hom:  “Jy sal nou moet kies”  (Marais 

2000 : 40).  Hy het toe besef:  “dis nou of nooit” (Marais  2000 : 40).  Net daar het 

hy hom aan die Here oorgegee, en sy negatiewe gevoelens teenoor die Engelse 

aan die Here bely.  Hy het toe die Here Jesus as sy Verlosser aangeneem.  Hy 

het toe belowe dat hy vir die ander sou gaan vertel van sy oorgawe aan die Here.  

Hy het dit toe gedoen en daar het toe jongmense tot bekering gekom, wat weer 

gelei het tot verdere herlewings onder ander jongmense.  

 

Marais sê: “‘n Direkte uitvloeisel van die kamp was die stigting van ‘n 

sendingvereniging, Die Skiereilandse Hulpsendingvereniging genoem, wat aan 

ongeveer 160 jongmense die geleentheid gegee het om naweke in die Kaapse 

Vlakte praktiese sendingwerk te doen.  Uit hierdie aksie het daar dertien Ned. 

Geref. Sendinggemeentes tot stand gekom.  Hierdie praktiese sendingwerk het 

my geleer om die behoeftes van mense te leer ken en om antwoorde op hulle 

nood uit die Skrif te vind”  (Marais  2000 : 42 & 43). 

   

Ek het hierdie bostaande voorvalle redelik volledig probeer weergee met die doel 

om sy geestelike vorming aan te dui.   

 

Nadat hy tot bekering gekom het, het hy verskeie boeke begin lees, o.a. 

“Spurgeon’s Lectures To His Students” (Marais 2000 : 43).  Hy  was geprikkel 

deur die werke van Charles Finney, wat gehandel het oor die wonderlike 

geestelike ervaring wat hy gehad het.  Hy was ook lief om skrywers soos Andrew 

Murray, R. A. Torrey en baie ander se boeke te lees wat oor geestelike groei 

handel,  maar nog altyd het hy gevoel hy bly onkundig om met die Heilige Gees 

vervul te word.  Goeie kennis oor hierdie onderwerp was vir hom baie belangrik, 
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aangesien daar so ‘n groot verwarring onder die kinders van die Here hieroor 

bestaan.  Hy wou graag tot die regte insig kom, vanweë die groot dwaling 

rakende die  “Second Blessing”  (Marais  2000). 

 

Terwyl hy een aand ‘n boek van R.A. Torrey gelees het, het hy tot die Here gebid 

en vir Hom gevra:  “Here, wat verhinder dat U my kan vervul deur U Gees soos U 

met Charles Finney gedoen het?”  (Marais 2000 : 44).  Daardie aand het hy ‘n  

volledige oorgawe aan die Here gemaak.  Die volgende môre was alles nuut.  Dit 

was asof hy vir alles en almal lief gehad het met ‘n onuitspreeklike liefde, ja selfs 

ook die Engelse het hy liefgehad.     

 

1.1.4 Sy bedieningstyd 
      

Aan die einde van 1953 is Marais gelegitimeer en Desember van dieselfde jaar  

is hy na die gemeente Pretoria beroep.  Met verlof van die betrokke kerkraad 

word hy eers op 3 April 1954 bevestig.  Die oomblik was vir hom net te groot toe 

sy moeder die toga om sy skouers gehang het.  Toe hy die trappe na die kansel 

opgstap het, het hy eers gekniel en hom weer opnuut aan die Here toegewy.  Hy 

het sy taak met groot entoesiasme aangepak, soveel so dat die geneesheer hom 

afsiek moes boek. 

 

Dit was een aand tydens sy verlof dat die volgende gedagte hom te binne geskiet 

het:  “Jy het siek geword, omdat jy jouself geen rus gegun het nie, en omdat jy 

nie reg geëet het nie.  Jy het ‘n lewensmaat nodig om na jou om te sien.  Alleen 

sal jy nie regkom nie” (Marais 2000 : 103).  So omtrent teen die einde van sy 

verlof het hy kennisse naby Krugersdorp gaan besoek.   Met die instap in die 

huis in sien hy ‘n foto van ‘n meisie wat hom onmiddellik getref het.   Hy verneem 

toe by haar moeder dat sy in Pretoria op daardie stadium besig was om as ‘n 

verpleegsuster opgelei te word.  Terug in Pretoria het hy haar opgespoor en ‘n 

afspraak met haar gereël.  Dieselfde aand wat hy met haar die afspraak gehad 
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het, het hy haar gevra om met hom te trou.  Hoewel dit vir haar onverwags was, 

het sy tog vir hom die jawoord gegee. 

 

Uit die huwelik is drie kinders gebore: ‘n seun met die naam Fanie, wat as 

advokaat gekwalifiseer is.  Hy en sy gesin het hulle in die V.S.A. gaan vestig.   

Hulle seun, wat na sy oupa Marais vernoem is, is op sewentienjarige ouderdom 

in ‘n motorfietsongeluk oorlede.  Vir die grootouers, oupa Willie en ouma 

Maryntjie, was dit ‘n geweldige slag, want hierdie kind is na sy oupa vernoem.  

Dr. Willie en me Maryntjie Marais se tweede oudste kind is ‘n dogter, genaamd 

Renita.  Sy het haar as ‘n onderwyseres laat bekwaam.  Die derde oudste kind, 

ook ‘n dogter, Elnira, het na matriek ‘n klerk geword.   Die versekering dat aldrie 

die Maraiskinders ‘n keuse vir Jesus Christus gemaak het, verskaf vir die ouers 

groot vreugde. 

 

Na die gemeente Pretoria het Marais ook nog ander gemeentes bedien: 

Odendaalsrus, Brixton, Olifantshoek, Krugersdorp, Bloemfontein en Pretoria-

Oos.  Tydens sy bediening in Pretoria–Oos, tree hy as die eerste voorsitter van 

die adviesraad van T.W.R.  R.S.A. op, wat later verander is na Radiokansel.  Op 

‘n stadium het hy tydelik as besturende direkteur van hierdie radiostasie 

waargeneem. 

 

Dit dien ook gemeld te word dat Marais vir n geruime tyd voorsitter was van 

Ampsbediening en Evangelisasie in die sinode van Noord-Transvaal.  Die laaste 

twaalf jaar van sy bedieningstyd was hy predikant in sinodale diens in die sinode 

van Noord-Transvaal, toe hy vir ds. R.B. Murray as skriba van Ampsbediening en 

Evangelisasie opgevolg het.  Op 5 Mei1995 ontvang hy in die gemeente Pretoria, 

waar hy op 3 April 1954 bevestig is, sy akte van demissie van ds. Pieter 

Strúmpher, destydse moderator van die sinode van Noord-Transvaal. 

 

Ten slotte net ‘n verwysing na sy etiese opvattings.  Tydens sy bediening in               

die gemeente Pretoria-Oos, het hy die Staatspresident, die Eerste Minister  en 
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lede van die kabinet bedien.  Gedurende hierdie tyd het hy hom sterk 

uitgespreek teen die volgende kwessies: 

 

Die instel van die driekamerparlement;  die Sondagviering wat aangepas is;  die 

riskante staatsskuld en die bonusobligasies.  Hoewel hy sommige van hierdie 

kwessies in sy preke aangespreek het, het hy met almal van hulle na die 

betrokke ministers toe gegaan, insluitende die destydse  Eersteminister mnr. B. 

J. Vorster.    

1.2  Die konteks waarbinne Marais se prediking beslag gekry het 
 
1.2.1   Sy betrokkenheid by die Afrikanervolk 

              

Die tydperk sedert die Anglo-Boereorlog tot in die vroeë sewentiiger jare was 

gekenmerk deur die opkoms van Afrikaner nasionalisme.  Dit was die Afrikaner, 

onder leiding van sy leiers, se strewe om uit te styg bo die vernedering wat hy as 

gevolg van die oorlog moes verduur.  Hoewel hy gelei en geïnspireer is deur  

verskillende leiers met verskillende standpunte, wat van tyd tot tyd tot groot 

verdeeldhede gelei het, het die Afrikaner tog in sy doelwit geslaag.  Hy het ‘n 

vrye volk in eie reg geword. 

 

Die  Afrikaner het sy voortbestaan op die Woord van God gebou, daarom dat die 

land met ‘n Christelike grondwet geregeer moes word.  Dit kan mos nie anders 

nie.  Die Afrikaner het homself as die uitverkore volk van God gesien wat na die  

suidpunt van Afrika gestuur is om die ander volke te kom kersten en om die 

Christelike beskawing hier te vestig.  So is daar reguit lyne tussen die 

geskiedenis van die Afrikanervolk en ou-Israel getrek. 

 

Die uitverkore volk moes hom suiwer hou.  Hy mag nie met die inheemse 

heidense volkere meng nie, daarom die apartheidswetgewing na 1948, toe die 

destydse Nasionale Party aan bewind gekom het.  Die Afrikaanse kerke, 

waarvan die Ned. Geref. Kerk die meeste lidmate gehad het, het hierdie 
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apartheidswetgewing ten sterkste ondersteun.  Op Vrydag 7 Desember 1956  

word Prof. F.J.M . Potgieter van die teologiese kweekskool op Stellenbosch, op 

p.22 in die Burger as volg aangehaal:  “Dit sou regstreeks teen die 

geopenbaarde wil van God indruis om vermenging tussen blankes, kleurlinge, en 

Bantoes te bepleit.”  Dit was ‘n tyd gewees toe alles so seker was.  Die uitsprake 

van die kerk word nie betwyfel nie.  As die staat sê apartheid is reg, en dan 

wetgewing indien teen sake soos pornografie, aborsie, huwelike oor die 

kleurskeidslyn, homoseksualliteit, prostitusie, Sondagontheiliging en dobbel, dan 

was dit reg.  As iemand hom of haar daarteen uitspreek, dan kon so ‘n persoon 

maklik geëtikeer word as iemand wat in opstand teen God en Sy Woord is.  Die 

staat het gereken sy wette word gefundeer op die wet van die Here, en dit moet  

deur elke inwoner van hierdie land nagekom word.  As hierdie wette nie 

nagekom word nie verval die land en sy mense in sedeloosheid wat die 

Afrikanervolk se ondergang kan beteken.   Die kerk het hierdie boodskap baie 

sterk  van die kansels af verkondig. 

 

Wat teologiese aangeleenthede aanbetref was daar geen onsekerheid nie.      

Die gesag van die Bybel is nie betwyfel nie.  Vraagstukke soos die maagdelike 

geboorte en die opstanding van Jesus was glad nie onder bespreking gewees 

nie.  Die Skrif is baie duidelik omtrent hierdie aangeleentheid.  Die kerk spreek 

hom sterk uit teen die Roomse en kommunistiese gevare wat ons volkslewe 

bedreig.  Die kerk en staat het hande gevat om die voortbestaan van die 

Afrikanervolk te verseker.  Die kerk leer uit die Woord hoe daar geleef moet 

word,  maar verwag van die staat om dit deur wetgewing af te dwing. 

Om die simbiose tussen kerk en staat aan te dui, moet ons gaan kyk na die 

aanhaling wat David Bosch van dr. D.F. Malan,  (later Premier van die Unie van 

S.A.) en ds. D.J. Pienaar se voorstel by ‘n Sinode.  Dit is met ‘n algemene besluit 

aanvaar.  Die voorstel het so gelui:  “Dat onze kerk behalve haar algemene 

roeping als christelijke Kerk, ook nog van God ontvangen heeft eene meer 

bijzonder ten aanzien van het Hollandschsprekende Afrikaner volk met welks 

bestaan zij op zulke innige wijze verbonden is, en dat het daarom ook altijd als 
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haar plicht beschouwd moet worden, om zelve nationaal te zijn, om te waken 

voor onze bijzondere nationale belangen en om aan ons volk te leeren in zijn 

geschiedenis en wording de hand van God te zien, en verder om bij het Afrikaner 

volk levend te houden dat besef van nationale roeping en bestemming waarin 

gelegen is de geestelijke, en zedelijke vooruitgang en kracht van een volk” (de 

Villiers en Kitching 1991 : 89). 

Selfs die sendingtaak van die kerk was vir die staat gerieflik gewees om die 

behoud van die Afrikaners te verseker.  Ook hier maak David Bosch ‘n aanhaling 

van een of ander minister.  David Bosch haal aan:  “In 1958 bespreek M.D.C. de 

Wet Nel, volksraadslid en latere minister, die “staatkundige betekenis van 

sendingwerk”.  Hy voeg by (kursivering in die oorspronklike);  “Ons het dus die 

versekering dat met die uitvoering van die laaste bevel van Christus ... ons ... ook  

‘n toekoms vir ons eie volk ... in Suid-Afrika skep.   Indien ons begeer om God te 

verheerlik en ons volk te dien, dan is daar geen mooier en vrugbaarder taak in 

die hele lewe as sendingwerk nie.   Elke seun en dogter wat Suid-Afrika liefhet, 

moet hulleself, in een of ander vorm, tot aktiewe sendingaksie inspan, want 

sendingwerk is nie alleen Godswerk nie;  dit is ook volkswerk” (de Villiers en 

Kitching 1991 : 89). 

Jaap Du Rand maak ‘n vrye vertaling van W.D. Jonker se opmerking in 

Leadership van 1982 wat as volg lui:   “Die Ned. Geref. Kerk het na vore gekom 

as ‘n  belangrike stabiliserende en beskermde faktor in die sosiale en politieke 

lewe van die Afrikaner... Dit kan nie ontken word nie dat die kerk hom 

vereenselwig het met baie van die politieke en sosiale waardes van die 

Afrikanervolk, en veral met die begeerte om hulle identiteit as ‘n wit volk van 

westerse oorsprong  te beskerm en te bewaar”  (Theron & Kinghorn 1989 : 66). 

Hierdie benadering het tog invloed op Marais gehad.  Ons kan hier na enkele 

preke van hom kyk.  Die eerste preek gaan oor die Gelofte by Bloedrivier.  In 

daardie preek is hy tog geneig om die Gelofte by Bloedrivier ‘n prominente rol in 

die Afrikaner se voortbestaan te laat speel.  Hy sê dan ook dat met die 
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oorwinning by Bloedrivier het God as’t  ware aan die  Afrikaner ‘n eie blyplek in  

die land verseker:  ‘n reg wat niemand hom kan ontneem nie  (Marais : 2001).    

Dan gaan hy verder:  “Die Afrikaner het net soos in die geval van Israel ‘n 

verbondsvolk geword; ‘n verbondsvolk met verbondsverpligtinge teenoor die 

Here en teenoor hulle kinders (vgl. Deut. 6:6-9; Ps. 78:3-8).  Op daardie dag het 

die Afrikaner onderneem om ‘ n verbondsvolk van die Here te wees”  (Marais  

2001 : 11).  Vir Marais het die Gelofte van Bloedrivier en 16 Desember ‘n 

besondere plek in die geskiedenis van die Afrikaner ingeneem.  Hy verwys na die  

volgende gebeurtenisse in die geskiedenis:  “Die feit dat Paul Kruger, vyf 

maande na sy dood op 16 Desember 1904 begrawe is;   dat die vrouemonument 

in Bloemfontein op 16 Desember 1913 onthul is en die hoeksteen van die 

Voortrekkermonument in Pretoria op 16 Desember 1938 gelê is, en dit nadat die 

Afrikaner met die Anglo-Boereoorlog sy stryd tot selfbeskikking verloor het,  

bevestig bogenoemde stelling.  Die Gelofte het vir die Afrikaner ‘n teken van 

hoop geword, dat al sou God hulle ook in die hand van die vyand oorgee, soos 

God tewens telkens met Israel gedoen het, die Here weer aan hulle hul vryheid 

en reg tot selfbeskikking sal teruggee”  (Marais 2001 : 11). 

Hy sluit sy betoog dan so af:  “Al mag die Afrikaner nie sy hoop op die Gelofte 

van Bloedrivier as sodanig stel nie, maar alleen op die God van Bloedrivier, moet 

die Gelofte van Bloedrivier die Afrikaner, so dikwels as wat hy van sy God af 

wegdwaal, terugroep en sê:  “Betaal jou geloftes!  Keer terug na die Woord van 

God, na die huis van die Here en na die God van julle voorvaders!”  (Marais  

2001 : 11). 

Ek wil ook na ‘n ander preek van hom in die verband verwys.  Dit was ‘n erediens 

een Sondagmôre in Pretoria-Oos.  Die Staatspresident, die Eersteminister en 

lede van die kabinet was ook die oggend in die erediens.  Dit was ‘n 

kategismuspreek wat oor die vierde gebod gehandel het.  As teks het hy Jes. 

58:13 en 14 geneem wat as volg lui:  “As jy jou voet terughou van My sabbat – 

om nie jou sake op my heilige dag te doen nie en as jy die sabbat ‘n verlustiging 

noem en die heilige dag van die Here hooghou; as jy dit eer deur nie jou gewone 
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gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek en ydele taal spreek nie;  dan 

sal jy jou verlustig in die Here en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde 

en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob;  want die mond van die Here 

het dit gespreek”  (Marais 2000 :177). 

Ek haal hier ‘n gedeelte van die preek aan:  “Op die dag het ek gesê dat Israel 

nie na die woorde van Jesaja geluister het nie, hulle het die dag van die Here 

onder hulle voete vertrap, en op hierdie dag hulle gewone gang gegaan deur 

handel te drywe en wins te maak (vgl. Neh. 13:16-18).  Die profete het nie die 

volk op hulle sondes gewys nie.  Jeremia het geskryf en gesê:  “Jou profete het 

vir jou bedrieglike en ongerymde dinge gesien en jou ongeregtigheid nie  

geopenbaar om jou lot te verander nie, maar hulle het vir jou godsprake gesien 

tot  bedrog en verstoting”  (Klaagl. 2:14).   Daarom het die Here die volk deur die 

hand van Nebukadnesar in ballingskap weggevoer (Jer. 29:1,7). Hierdie 

ballingskap het sewentig jaar geduur totdat die land vir sy Sabbatte vergoeding 

gekry het (2 Kron. 36:21).  Daar is twee dinge wat die Here nie ongestraf laat bly 

nie;  die een sonde is wanneer ons die Naam van die Here ydellik gebruik (vgl.  

Eks. 20:7).  Dit doen ons onder andere deur te dobbel en aan loterye deel te 

neem (vgl. Jes. 65:11-15), wanneer God die geluksgod, dit is ‘n ander god, deur 

ons gedien word;  ‘n gruwel wat deur die wet van God ons verbied word om te 

doen (vgl. Eks. 2:1–7).  Die ander sonde is wanneer iemand die dag van die 

Here ontheilig (Neh. 13:17,18) deur op hierdie dag handel te dryf en jou gewone 

gang te gaan asof hierdie dag maar soos enige dag van die week is (vgl. Jes. 58: 

13,14)”   (Marais 2000 : 178). 

Marais maak die volgende toepassing op die Afrikaner:  “Die Afrikaner is vandag 

besig om met Sondag, die dag van die Here (vgl. Op. 1:10), te doen wat Israel 

met die Saterdagsabbat gedoen het.  Ons is besig om van die dag van die Here  

‘n gewone dag te maak, terwyl die Woord van die Here sê; maar die sewende 

dag is die sabbat van die Here; dan moet jy geen werk doen nie, jy of jou seun of 

jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou dogter of jou vreemdeling 

wat in jou poorte is nie  (Eks. 20:8–10)”  (Marais 2000 : 178). 
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In verband met hierdie preek sê Marais die volgende:  “Wat die Heilige Gees op 

die dag deur my gesê het, het waar geword toe die Afrikaner na die verkiesing op 

27 April 1994, opgehou het om die land te regeer; skaars sewentien jaar vandat  

hierdie aankondiging van af die kansel van Pretoria-Oos gedoen is.  Ek herhaal:  

“‘n volk sonder sy eie grondgebied en sonder die reg om oor sy eie mense te 

regeer is vreemdelinge soos Israel vreemdelinge was in die land van Gam (vgl. 

Ps. 105:23; 106:22) ‘n volk wat onder die druk van omstandighede gedwing word  

om van hierdie fundamentele Godgegewe reg (vgl. Deut. 32:8; Hand. 17:26,27) 

afstand te doen, is in ballingskap”  (Marais 2000 : 181). 

Hy maak ook die volgende opmerkings:  “Hierdie feit geld natuurlik van al die 

volke in Suid–Afrika wat van hulle Godgegewe reg afstand gedoen het, toe 

ingestem is om via die stembus ‘n gesamentlike regering vir Suid–Afrika daar te 

stel;  “n regeringstelsel wat uit die aard van die saak geen blywende oplossing 

kan bring nie, want die ingeskape drang van enige volk tot selfregering kan nie 

blywend onderdruk word nie”  (Marais 2000 : 181). 

Uit hierdie prediking van Marais lei ‘n mens af dat hy die Afrikaner as die 

verbondsvolk van God beskou. As verbondsvolk het die Afrikaner 

verantwoordelikhede wat hy moet nakom, dan sal die Here hom seën. 

1.2.2 Marais as evangelisasie prediker 

Sy lees van Torrey, Finney en Andrew Murray se boeke het ‘n sterk evangeliese 

inslag bevorder, daarby kom ook nog sy worsteling om sekerheid van sy redding 

en sy roeping as predikant. 

Hoewel Marais die Afrikaner as ‘n verbondsvolk sien, is dit nie te sê dat hy maar 

op sy louere kan en mag rus nie.  Daar moet bekering in elke mens se lewe 

plaasvind.  Daar is verskeie tekste waarna hy verwys.  Ek noem net enkeles van 

hulle.  Daar is die bekende gedeelte in Open. 3 wat as volg lui:  “Julle sê:  ons is 

ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie dat julle ellendig en 

beklaenswaardig is nie, en julle weet nie dat julle arm, blind en kaal is nie.”  En 
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dan so ‘n bietjie verder in dieselfde hoofstuk:  “Laat dit dan julle erns wees en 

bekeer julle”  (Marais : 1996).   

Marais haal ook vir Jesus in Matt. 7:22 en 23 aan:  “Baie sal daardie dag vir my 

sê:  “Here, Here, het ons dan nie in U naam duiwels uitgedryf en deur U Naam 

baie wonders gedoen nie?”  Dan sal Ek openlik vir hulle sê:  “Ek het julle nooit 

geken nie, gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree”  (Marais :  

1996). 

Marais verwys ook na Paulus en sê:  “Paulus het geskryf dat God met die 

meeste Israelliete nie tevrede was nie, want hulle het in die woestyn omgekom (1 

Kor. 10:12).    En in sy vogende brief vermaan hy:  “Stel julleself op die proef en 

ondersoek julleself of julle in die geloof lewe.  Besef julle dan nie self dat Christus 

Jesus in julle is nie?  So nie, het julle die toets nie deurstaan nie.”  (2 Kor. 13:5)    

Die bedoeling van hierdie opdrag is dat die selfondersoek vir die lidmate in 

Korinthe na een van twee ontdekkings lei:  of die ontdekking dat hulle gered is, of 

die ontdekking dat hulle nog gered moet word”  (Marais 1996 : 76). 

Soos ‘n Outestamentiese profeet vermaan en betig Marais sy gehore in sy 

prediking om hulle van hul sondes te bekeer.  Op ‘n  behendige manier spreek hy 

die sondes van die volk vanuit die Skrif aan.  Daar is geen grysgebiede nie.  Die 

Skrif is duidelik oor wat reg en wat verkeerd is. 

Op ‘n liefdevolle en oortuigende wyse nooi hy mense uit om te kom en hulle saak 

met God reg te maak.  Om Jesus Christus as hul Verlosser aan te neem en hulle 

sondes te bely.   

Soos wat hy met oortuiging die sondes vanuit die Skrif aanspreek, spreek hy met 

oortuiging van God se opsoekende en uitverkiesende genade vir alle mense.     

Hierdie boodskap is vir alle mense, dit wil sê vir die mense wat binne die verbond  

gebore en groot geword het, maar ook vir hulle wat buite die verbond gebore en 

groot gewoord het. 
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Dus moet dit gesê word dat hoewel Marais vir sy volk lief is en vir hulle ‘n deernis 

het, weeg die Woord vir hom die swaarste.  Hy besit die besondere gawe om die  

Woord uit sy kop uit aan te haal en soos ‘n tweesnydende swaard te hanteer.   

Aan die eenkant word die sondes aangespreek, maar terselfdertyd word God se 

liefde en genade uitgelig tot troos van menige sondaar.   

 

In hoofstukke 2 en 3 gaan ek twee preke van Marais analiseer, om vas te stel of 

sy preekteorie en preekpraktyk ooreenstem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 34

HOOFSTUK  2 
 

MARAIS  SE  PREEKTEORIE 
 

 

‘n Beskrywing van Marais se preekteorie:  Preekanalise van enkele van sy preke om 

vas te stel in hoe ‘n mate die teorie en praktyk van sy prediking ooreenstem. 

 

2.1 ‘n Beskrywing van Marais se Preekteorie 
  

Vir Marais is Skrifprediking van kardinale belang.  Die prediker moet Geesvervuld 

wees, want dit is alleenlik ‘n Geesvervulde prediker wat die vlam wat in die hart 

van die gemeente brand, op die kansel kan aansteek.  (Pieterse : 2005).   

 

Hieraan het Marais voldoen en het hy op die voetspoor van die grootste Leraar 

van alle tye, Jesus Christus, die vlam van die evangelie vir meer as ‘n dekade van 

kansel tot kansel gedra, om in menige gemeentes se harte aangesteek te word.   

Dit was die opvoedkundige, H.J.J. Bingle, by wie hy bewus geword het van Jesus 

se metodes nl. aanskouing, mededeling, ontwikkeling (denke), selfuitvinding of 

heuristiese metode  (Marais : 2001). 

 

Ons gaan nou hierdie metodes van naderby bekyk.  Om duidelikheid te kry sal ons 

swaar op Bingle se verduidelikings leun. 

 

2.1.1     Beskrywing van hierdie metode 
 

In een van sy werke:  Metodiek van Godsdiensonderrig op die Middelbare skool  

(1962) ruim Bingle ‘n hoofstuk in wat spesifiek handel oor die metodes en 

tegnieke by Godsdiensonderrig op die middelbare skool.  Onder die subhoof 

“Algemene Metodes en Tegnieke in Besonderhede” bespreek hy die volgende 

metodes: aanskouing, mededeling, ontwikkeling (denke), selfuitvinding of 

heuristiese metode. 
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2.1.1.1 Aanskouing 

 

Bingle definieer hierdie metode as volg:  Die term aanskouing omvat vir sover dit 

om metode gaan, alle sintuiglike waarneming, maar veral die oog en oor   (Bingle   

1962 : 52). 

 

Volgens Bingle werk hierdie metode nie by alle ouderdomsgroepe ewe goed nie.  

Hy beveel dit sterk aan vir die kleiner kinders waar dit om agtergrondstudie gaan.    

Vir die  groter  kinders word in ‘n  mindere mate  aanbeveel, omrede dit vir hulle 

om geloofsleer gaan  (Bingle: 1962).  Nogtans meen hy dat daar meermale vir 

Godsdiensonderrig van hierdie metode gebruik gemaak moet word, omdat ook 

Jesus in ‘n enkele geval van hierdie metode gebruik gemaak het (Bingle : 1962).     

As treffende voorbeeld verwys Marais na die voorval in Matt. 22:15-21, toe die 

Herodiane in opdrag van die Fariseërs vir Jesus gevra het of dit geoorloof is om 

aan die keiser belasting te betaal of nie.  Toe het Jesus gesê:  “Wys My die 

belastingmunt”.  En hulle het vir Hom ‘n penning gebring.  En Hy sê vir hulle:  

Wie se beeld en opskrif is dit?  Hulle antwoord Hom:  “Die keiser s’n.”   Daarop 

sê Hy vir hulle:  “Betaal wat aan die keiser toekom”  (Marais 2001 : 40). 

 

2.1.1.2  Mededeling 

 

Bingle sê:  Onder mededeling verstaan ons vertelling, verduideliking, 

beskrywing, vergelyking (Bingle 1962 : 52).  Hy beskou dit as die 

belangrikste of hoofmetode wat in die algemene en in die 

godsdiensonderrig aangewend word (Bingle : 1962). 

 

Ter verduideliking haal ek hom volledig aan:  Die onderwyser wend hier 

die lewende woord aan; hy beskryf, verduidelik, vergelyk, plaas uitmekaar 

en weer inmekaar, en die leerling luister aktief, dink na, werk saam met 

die onderwyser aan die hand van laasgenoemde se woord.  Dit bring mee 

dat die onderwyser die vertelkuns sal bestudeer (Bingle 1962 : 52). 
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Volgens Bingle is hierdie metode effektief vir jonger kinders, tog het Jesus 

dit toegepas wanneer Hy Sy dissipels en die skare geleer het (Bingle : 

1962). ‘n Treffende voorbeeld in die Bybel is die verhale van die verlore 

penning en die verlore skaap in Luk.15:1-32  (Marais : 2001). 

 

2.1.1.3  Ontwikkeling (denke) 
 

Waar aanskouing en mededeling op die kleiner kinders afgestem is, is die 

volgende twee metodes:  ontwikkeling (denke) en selfuitvinding of die 

heuristiese metode meerendeels op die groter kinders afgestem.   

Volgens Bingle gaan dit by ontwikkeling (denke) om die vraag- en 

antwoordmetode (Bingle : 1962).  Hy verduidelik as volg:  Deur middel van 

vrae word die leerling gelei sodat hy uit die feite kan opbou algemene 

stellinge soos geloofswaarhede in ons geval (Bingle 1962 : 52).  Omdat 

hierdie metode hoë eise aan die leerling stel, is dit geskik vir groter 

kinders, maar nie vir die kleineres nie (Bingle : 1962).  Bingle sê dat Jesus 

in ‘n enkele geval van hierdie metode by volwassenes gebruik het (Bingle 

: 1962).  Marais verwys na die volgende bewysplase as voorbeelde waar 

Jesus hierdie metode gebruik het nl. Matt. 11:7-9, 16, 17, 16:15,16; 

17:25,26; Mark. 12:35–37). 

 

2.1.1.4  Selfuitvinding of die heuristiese metode 

 

Bingle sê dat hierdie metode die grootste las op die leerling plaas, daarom 

dat dit by die kleiner standerds slegs by uitsondering gebruik kan word 

waar net agtergrondstudies van die Bybel bestudeer word (Bingle : 1962).  

Hy is van mening dat wat die groter leerlinge aanbetref dit beter sal wees 

om by die bestudering van een of ander geloofswaarheid ‘n aantal 

Bybeltekste aan die leerlinge te gee, waaruit hulle afleidinge moet maak, 

waarna die onderwyser dan noukeurig op elkeen se bevinding ingaan om 

wanopvatiinge uit te skakel (Bingle : 1962).  As voorbeelde in die Bybel 
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verwys Marais na die volgende plekke:  Matt. 16:15, 21:24-25 (Marais  

2001 :  40). 

 

2.1.1.5  Elke preek moet met ‘n teks gestaaf word.  Hy sê:  Dit is om hierdie rede 

dat ek probeer om in my boodskappe niks te sê as ek dit nie met ‘n 

getuienis uit die Bybel kan staaf nie.  Ek sal bly wees as ander predikers 

my hierin sal volg  (Marais 1996 : 20). 

 

2.1.1.6   Die werk van die Gees wat saamwerk met die woord van God in die 

Bybel, wanneer dit gepreek word (2001 : 56). 

 

2.1.1.7     Die prediking is ten diepste gerig op die bekering (Marais 2000 : 38). 

 

2.1.2    Gevolgtrekking 
 

Marais het sy preekteorie op hierdie metodes gebaseer, omdat hy  

gereken dat Jesus Christus, die grootste Leraar van alle tye, hierdie 

metodes effektief aangewend het.  Nou is die vraag:  In hoe ‘n mate kom 

hierdie preekteorie van hom ooreen met sy prediking in die praktyk? 

 

Om duidelikheid op hierdie vraag te kry gaan ek ‘n analise van enkele van 

sy preke doen volgens die metode wat deur Ciska Stark gebruik is. 

 

2.2  ‘N  PREEK  VAN  DR. WILLIE  MARAIS 
 

2.2.1  Preekanalise 
 

Ek analiseer hierdie preek op die voetspoor van Pieterse, wat ‘n preek van 

Biskop Desmond Tutu geanaliseer het, volgens die metode wat Ciska 

Stark (2005) in haar proefskrif gebruik het.  Op die voetspoor van Fred 
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Wester noem sy dit ‘n interpretatiewe metodologie (Pieterse 2005). 

Volgens hierdie metode deurloop die analiseproses vyf fases: 

 
Fase 1 “Verzamelen” 

Hierdie preek is gekies om vas te stel in hoe ‘n mate stem Marais se 

preekteorie en preekpraktyk ooreen.  Ek moet eintlik van ‘n vraelys 

gebruik maak waarmee ek die hoorders kan toets.  Vanweë 

omstandighede is dit nie moontlik nie, en maak ek net van die preek in 

gedrukte vorm gebruik. 

 

Fase 2  “Transcriptie en uniformering” 
Bandopnames van die erediens word getranskribeer en vergelyk met die 

skriftelillke ingediende materiaal van die preek en die liturgie deur die 

prediker.   By die transkripsie word soveel moontlik vasgehou aan die 

struktuur van die teks van die preek (Pieterse 2005).   In die geval van die 

Marais – preek was daar geen bandopname beskikbaar nie, en het ek 

alleenlik van die preek in gedrukte vorm soos wat Marais in sy werk:  

Luister en Leef  (1996)  gepubliseer het. 

 

Fase 3          “Indeling van het materiaal” 
Pieterse verduidelik hierdie metode as volg:  Die getranskribeerde teks 

van die preek word dan ingedeel in opeenvolgende seksies. Die seksies 

volg die inhoudelike struktuur van die materiaal van die preek.  In beginsel 

vorm iedere nuwe gedagte, nuwe tema of nuwe uitwerking van ‘n gedagte, 

‘n nuwe seksie.   Die seksies word dan afsonderlik gekodeer met syfers by 

elke seksie.  Iedere seksie word dan verder met een of ander 

sleutelwoorde voorsien wat die tema van die seksie kenmerk.  Dit word 

gedoen vanuit die perspektief van die teks self, dus nie vanuit die 

perspektief van die hoorder nie  (Pieterse 2005 : 113). 
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Fase 4  “Interpreterende analyse van het materiaal” 
Die preek van Marais word volgens hierdie spesifieke metode geanaliseer.  

Dit word volgens seksies ingedeel, gekodeer, en van sleutelwoorde 

voorsien. 
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DIE  UITVERKIESING 
 

DR.   PIETER  WILLEM  MARAIS 
 

In Handelinge 13:48 lees ons:  “Toe die heidene dit hoor, was hulle bly oor die woord 

van die Here en hulle dit toegejuig.  Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het 

gelowig geword.” 

 

Seksie 1 
 

Hier word baie duidelik gesê dat almal wat vir die ewige lewe bestem was, gelowig 

geword het.   Daaruit moet ons aflei dat die ander nie gelowig geword het nie, omdat 

hulle nie vir die ewige lewe bestem was nie.   (Sleutelwoord: “vir die ewige lewe bestem 

was nie”). 

 

Dit geld ook vir Israel.  Al was Israel die uitverkore volk van God (vgl. Ps. 147:19,20; 

Rom. 9:4,5), is nie almal hoof vir hoof gered nie.  (Sleutelwoord: “Israel is nie almal hoof 

vir hoof  gered nie”).   Paulus skryf:  “Dit wil nie sê dat die woord van God verval het nie.   

Immers nie almal wat van Israel afstam, is werklik Israel nie.” (Rom. 9:6).   Dit wil sê, nie 

almal wat vleeslik tot die volk Israel behoort, behoort aan die geestelike Israel nie.  (vgl. 

Rom. 9:7,8) 

 

Seksie 2 
 

‘n Bietjie verder verduidelik Paulus dat die redding van die mens nie gegrond is op 

enige verdienste nie.  (Sleutelwoord is:  “redding nie gegrond is op enige verdienste 

nie”) maar berus op die vrye genade en die voorneme van God volgens die 

uitverkiesing wanneer hy skryf:  “Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog 

niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê:  “Die oudste sal die 

jongste dien.”  “Daar staan ook geskryf:  “Vir Jakob het Ek liefgehad, maar vir Esau het 

 
 
 



 41

Ek gehaat.”  Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing, dit hang dus nie af van 

wat ‘n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep.  (Rom. 9:11-13). 

 
Seksie 3 
 

Die diepste grond van die uitverkiesing is dan ook die liefde van God. (Sleutelwoord:  

“diepste grond is die liefde van God”).  Hy het reeds aan Israel gesê:   “Die Here het jou 

nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste 

van almal.  Omdat die Here jou liefhet en Hy Sy belofte nakom wat Hy met ‘n eed 

bekragtig het aan jou voorvaders, het Hy jou deur Sy groot krag laat wegtrek en jou 

bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die Farao, die koning van Egipte.” 

(Deut. 7:7,8). 

 

En in die Nuwe Testament lees ons:  “God het die wêreld so liefgehad dat Hy Sy 

enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die 

ewige lewe sal hê”.  (Joh. 3:16) 

 

Niemand word dus op grond van sy werke gered nie (Gal. 2:16), Want dan het   

Christus Jesus tevergeefs gesterf, (Gal. 2:21) Daarom staan daar geskryf: “Julle is  

inderdaad uit genade gered, deur geloof.   Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 

‘n gawe van God.   Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, daarom het niemand enige 

rede om op homself trots te wees nie.” (Ef. 2:8,9 ) 

 

Wie roem , moet  in die Here roem  (1 Kor. 1:31), want uit Hom en deur Hom en tot 

Hom is alle dinge.  (Rom. 11:36)  God het ons uitverkies sodat ons Sy lof kan 

verkondig.  (Jes. 43:20,21) 

 

Seksie 4 
 

Ons word dus nie uitverkies omdat God vooruitgesien het dat ons heilig en onberispelik 

sal lewe nie, maar net andersom:  “So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in 
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Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. (Sleutelwoord: “in 

Christus uitverkies om heilig en onberispelik te wees”).   In Sy liefde het Hy ons, volgens 

Sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus Sy kinders 

te wees.” (Ef. 1:4,5)    Ons word dus uitverkies om heilig en onberispelik te lewe en nie 

omdat ons heilig en onberispelik lewe nie. 

 

Die Here het in Sy liefde dit so beskik dat ons deur Christus Jesus Sy kinders mag 

wees. 

 

Seksie 5 
 

Wat beteken die uitverkiesing?  Dit beteken dat God uit die hele verdorwe, menslike 

geslag ‘n sekere aantal mense, uit louter goedheid, en sonder verdienste van hulle kant, 

in Sy ewige, onveranderlike raad in Christus Jesus ons Here uitverkies het om Sy 

kinders te wees, terwyl Hy die ander in hulle val en verderf, waarin hulle hulleself 

gewerp het, laat bly.   (Sleutelwoord:  “dat God uit die hele verdorwe, menslike geslag”) 

 

Seksie 6 
 

Die feit dat God sekere, bepaalde mense bo ander uitverkies het, beteken nie dat Hy 

party mense verontreg het deur hulle in hulle sonde en vervloeking te laat nie, want God 

skuld hulle niks nie. 

 

Alle mense het in Adam gesondig en het hulle sodoende skuldig gemaak aan die vloek 

van die ewige dood.  (Sleutelwoord:  “God hoef nie almal uit te verkies nie”)  Paulus 

skryf:   “Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, 

en so het die dood tot alle mense deurgedring omdat almal gesondig het.”  (Rom. 5:12) 

Dit beteken dat, net soos die mens na die sondeval was, so was ook die kinders wat hy 

voortgebring het, deur die voortplanting van die verdorwe natuur.  Daarom word alle 

mense in sonde ontvang en as kinders van die toorn gebore. (Ef. 2:3; Job 14:4; Ps. 

51:7)  En dit kan ons verstaan omdat die mensdom ‘n organiese eenheid uitmaak.  Daar 
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staan byvoorbeeld geskryf:  “’n Mens kan sê dat ook Levi, wat tiendes invorder, deur 

Abraham aan Melgisedek die tiende gegee het, want Levi, was nog in die liggaam van 

die stamvader toe Melgisedek vir Abraham tegemoet gegaan het.”  (Heb. 7:9,10)  Die 

brief wys terug na ongeveer vyfhonderd jaar vroeër.   En op presies dieselfde wyse kan 

ons sê dat ons in Adam gesondig het, toe hy aan God ongehoorsaam geword het, want 

ons was nog in die ligaam van Adam toe die sondeval plaasgevind het.  Om presies 

dieselfde rede kon Christus Jesus vir die ganse mensdom sterf (2 Kor. 5:15) en ons 

skuld by God betaal (2 Kor. 5:21), omdat Hy organies een met die mensdom is.  (Joh. 

20:17) 

 

Daarom sou God niemand veronreg (Sleutelwoord: “sou God niemand veronreg”) as dit 

Sy wil was om die hele menslike geslag in die sonde en vervloeking te laat bly en 

vanweë die sonde te veroordeel nie.   Daarom kan niemand God ook verwyt as Hy uit 

Sy vrye welbehae besluit het om tog ‘n sekere aantal van hierdie mense vir Homself 

aan te neem en die ander in hulle sonde en vervloeking te laat bly nie. 

 

Jesus het die eienaar in een van Sy gelykenisse aan een van die ontevrede dagloners 

laat vra:  “Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie?  Of is jy afgunstig omdat ek 

goed is?  (Matt. 20:15)  Almal en alles behoort tog immers aan God.  (Ps. 24:1)   En Hy 

kan met Sy eiendom maak wat Hy wil. 

 

Teen elkeen wat teen die uitverkiesing van net sommige mense wil murmureer, kan ons 

die woord van Paulus stel:  “Mens, wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil 

redeneer?  Hoe kan die maaksel vir sy maker sê:   “Waarom het jy my so gemaak?”  

Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders en iets 

alledaags te maak nie?  En as God dieselfde wou doen?  Hy wou Sy toorn laat sien en 

Sy mag laat bekend maak.  Daarom het Hy die voorwerpe van Sy toorn die mense wat 

reg was om verdelg te word, met groot geduld verdra.   So sou Hy ook die rykdom van 

Sy heerlikheid bekend maak oor die voorwerpe van sy ontferming, die mense wat Hy 

vantevore vir die heerlikheid voorberei het.  En onder hulle is ook ons, wat Hy nie net uit 

die Jode nie, maar ook uit die ander nasies geroep het.”  (Rom. 9:20–24) 
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Seksie 7 
 

God het dus besluit om die ander wat nie uitverkies is nie, in hulle sonde en  

vervloeking, waarin hulle hulleself in Adam, as Adam gewerp het, te laat bly, en om nie 

hulle die saligmakende geloof en die genade van die bekering te gee nie.   Om Sy 

geregtigheid te openbaar, het God dus besluit om hierdie mense aan hulleself oor te 

laat.,  (Sleutelwoord: “God het besluit om hierdie mense aan hulleself oor te laat”) hulle 

onder Sy regverdige oordeel te laat bly, en om hulle nie alleen vanweë hulle 

ongehoorsaamheid in Adam nie, maar ook oor al die ander sondes te veroordeel en te 

straf.   Daarom is daar selfs sprake van grade van straf in die hiernamaals.  (Luk. 12:47) 

Die besluit oor die verwerping maak God beslis nie die bewerker van die sonde nie, 

want dit is deur die mens dat die sonde in die wêreld gekom het. (Rom. 5:12)  God is 

immers die regverdige Regter wat sonde straf. (Hand. 17:30,31) 

 

Hierdie leer is tereg verskriklik vir almal wat God en die Verlosser, Jesus Christus, 

verag en hulleself geheel en al aan hulle sondige begeertes oorgegee het.  Vir hulle 

geld die woorde in Spreuke 16:4:  “Die Here het alles gemaak met ‘n doel, ook die 

goddelose vir die dag van straf.” 

 

Maar almal wat hulle tot die Here wend en verlang om gered te word, en nog nie ‘n 

lewende geloof in Christus, of die vaste vertroue, die gewetensrus en die beoefening 

van kinderlike gehoorsaamheid ervaar nie, moet hulleself nie tot die verworpenes reken 

nie, maar veeleer vashou aan die beloftes van die Woord wat sê dat die Here die goeie 

werk, wat Hy in hulle begin het, enduit sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer 

Christus kom.  (Fil. 1:6,7)   Die Here het gesê dat Hy die lamppit wat dof brand nie sal 

uitdoof nie en die geknakte riet nie sal afbreek nie.  (Jes. 42:3) 

 

 
 
 
 

 
 
 



 45

Seksie 8 
 

Dit bring ons by ‘n belangrike vraag: hoe sal ons weet dat ons uitverkies is?  

(Sleutelwoord :  “hoe sal ons weet dat ons uitverkies is?”) 

Paulus skryf aan die Tessalonisense en sê:  “Broers, ons weet dat God julle wat Hy 

liefhet, uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot 

met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met 

volle oortuiging.  Julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het, en dit om julle ontwil.  

En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword.  Onder baie 

moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met ‘n blydskap wat van die 

Heilige Gees kom.  So het julle ‘n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Masedonië 

en in Agaje.  Van julle af is die woord van die Here in Masedonië in Agaje verkondig, en 

oral het mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets 

daaroor te sê nie.  Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle julle van 

die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien en dat julle sy 

Seun wat Hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus deur wie ons gered 

word van die oordeel wat kom.”   (1 Tess. 1:4) 

 

Paulus verklaar dus dat hy van hulle uitverkiesing seker is omdat hulle op die evangelie 

gereageer en tot inkeer gekom het. 

 

Op presies dieselfde wyse kan ons ook weet of ons uitverkies is, as ons daarvan seker 

is dat ons al op die evangelie gereageer en tot inkeer gekom het. (Vgl. 1 Pet. 3:15,16) 

 
Seksie 9 
 

Die uitverkiesing is byvoorbeeld die oorsaak van ons geloof en geloofsgehoorsaamheid  

(Sleutelwoord: “die uitverkiesing is die oorsaak van ons geloof en 

geloofsgehoorsaamheid”)  (Hand. 13:48),  van ons saligheid  (2 Tess. 2:13), van ons 

heiligheid   (Ef. 1:14)  en van ons volharding.  (1 Kor. 1:8) 
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Seksie 10 
 

Daar staan geskryf:  “Deur 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.”   (Ef. 1:11) 

 

Hierdie woorde beteken nie dat ons van ‘n ewige vryspraak mag praat nie,  

(Sleutelwoord : “ons mag nie van ‘n ewige vryspraak praat nie”) want as alles gebeur 

volgens Sy raadsbesluit, en as dit beteken dat alles dus van alle ewigheid af bestaan, 

dan geld dit ook van die skepping van die hemel en die aarde.  En ons kan nie van ‘n 

ewige skepping praat nie, want daar staan geskryf:  “In die begin het God die hemel en 

die aarde geskep.”  (Gen. 1:1)  Net so het ons verlossing ‘n begin.  Paulus skryf en sê 

aan die Tessalonisense: “Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die 

eerstes te wees wat gered word.  Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom 

afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo.”  (2 Tess. 2:13)   Die redding van 

Tessalonisense het kragtens die uitverkiesing ‘n begin gehad.   Hulle is eerste gered.   

Dit het in die tyd plaasgevind. 

 

Daar staan byvoorbeeld geskryf:  “Die wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep.  

En die wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek.  En die wat Hy vrygespreek het, het 

Hy ook verheerlik.”  (Rom. 8:30)  Ons vryspraak is dus ‘n uitvloeisel van die 

uitverkiesing, (Sleutelwoord: “vryspraak is dus uitvloeisel van die uitverkiesing”) en kan 

dus met die uitverkiesing geïdentifiseer word nie.  Ons kan dus nie van ‘n ewige 

vryspraak praat of regverdiging praat nie, want ons kry eers die uitverkiesing en dan die 

vryspraak. 

 

Seksie 11 
 

Dit beteken dat die uitverkorenes in die tyd gered word.  Paulus skryf;  “Daarom verdra 

ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing, wat daar in 

Christus Jesus is, ontvang.  Hulle is dus mense wat nog verlos moet word. 
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Wanneer Petrus aan die uitverkorenes van God skryf, die vreemdelinge in die wêreld 

wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kapadosië, Asië, en Britnië (1 

Pet. 1:1), dan së hy van hulle:  “Julle daarenteen, is die uitverkore volk, ‘n koninklike 

priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk 

wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het 

na Sy wonderbare lig.” (1 Pet. 2:9)  Maar Hy roep hulle nogtans op om hulle te beywer 

om hulle roeping en verkiesing vas te maak: (Seutelwoord: “Hy roep hulle om hulle 

roeping en verkiesing vas te maak”)   “Daarom, broers, moet julle julle des te meer 

daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het.  As 

julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.   En dan sal daar vir julle vrye en 

feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus 

Christus”.  (2 Pet.1:10,11) 

 

Die boodskap van die Bybel is dus nie:  ons is uitverkies, ons moet net glo nie, maar net 

andersom: ons moet in die Here Jesus glo en dan kan ons glo dat ons gered (Hand. 

16:30,31) en dus uitverkies is. (2 Tim. 2:10)  (Sleutelwoord:  “ons moet in die Here 

Jesus glo.”) 

 

Seksie 12 
 

So het Paulus ook in sy prediking gesê:   “Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig 

vermaan om hulle tot God te bekeer, en in ons Here Jesus te glo.”  (Hand. 20:21)   Die 

Skrif handhaaf dan ook die noodsaaklikheid van die geloof.  (Mark. 16:16; Joh. 3:36) 

 

Dit beteken weer nie dat ons op grond van ons geloof alleen salig word nie, maar slegs 

dat ons deur middel van ons geloof Christus Jesus as ons Geregtigheid aanvaar.   

Geloof is die werktuig waardeur ons die verlossing ontvang  (Rom. 4:5)  (Sleutelwoord: 

“geloof is die werktuig waardeur ons die verlossing ontvang.”) 

 

Die gevaar is nie denkbeeldig nie, dat ons juis vanuit die erkenning van die soewereine 

genade van God aan die erns in die prediking afbreuk kan doen.  En dit mag nie.   
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Paulus en Barnabas het in Ikonium so gepreek dat ‘n groot menigte Jode sowel as 

Grieke gelowig geword het. (Hand. 14:1) Dit was die Geesvervulde wyse waarop die 

boodskap gebring is, wat die mense daar tot geloofsgehoorsaamheid gebring het.  Ons 

kan dus ook verstaan waarom Paulus die Korinthiërs smeek om die versoening met 

God te aanvaar wat Christus bewerk het. (2 Kor. 5:20).  Niemand het sterker as Paulus 

die leer van die uitverkiesing gestel nie (Rom. 9:6-24), en tog het hy geen probleem 

daarmee dat die mens ook ‘n verantwoordelikheid het nie.   Al het hy byvoorbeeld geglo 

dat God al die mense op die skip gaan red (Hand. 27:21–26), het hy nietemin ‘n bietjie 

later van die matrose gesê: “as hierdie matrose nie aan boord bly nie, kan julle nie 

gered word nie.”  (Hand. 27:31)  Al weet Paulus dat dit God is wat in ons werk om te wil,  

word ons nietemin deur Hom opgeroep om ons eie verlossing uit te werk.. (Fil. 2:12,13) 

(Sleutelwoord:  “opgeroep om ons eie verlossing uit te werk”).  Dit is dus uit die Skrif 

duidelik dat die oproep tot geloof en bekering steeds midde in die gemeente van Jesus 

Christus gehoor moet word (vgl. Op. 2:5,16,21,22, 3:3,19), want nie almal in die 

gemeente het kennis van God nie. (1 Kor. 15:34)  Die mense vir wie die koninkryk 

bedoel is en wat in die diepste duisternis gegooi word (Matt. 8:12) en ‘n swaar straf sal 

kry, is ook in die gemeente (Luk. 12:47).  In die gemeente is daar die meisies wat geen 

olie in hulle lampe het nie (Matt. 25:1–3), en  daar is ook die lote wat gevaar loop om 

afgesny en in die vuur gegooi te word. (Joh. 15:1-6 ). 

 

Om hierdie rede kan ons verstaan waarom Paulus aan die gemeente in Korinte sê:    

“Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie” (1 Kor. 10:12) en 

waarom hy later aan dieselfde gemeente skryf:  “Stel julleself op die proef en ondersoek 

julleself of julle in die geloof lewe.” (2 Kor. 13:5)  Dit beteken in maklike Afrikaans, maak 

seker of julle al kinders van God is. Hierdie selfondersoek kan een van twee antwoorde 

oplewer, of ‘n mens kan ontdek dat jy nog nie gered is nie, of ‘n mens vind uit dat jou 

saak met God reeds reg is. 

 

So ‘n ondersoek kan natuurlik alleen deur elkeen van ons self onderneem word, want  

elkeen van ons moet eendag vir homself aan God rekenskap gee.  (Rom. 14:10,12) 
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As ons seker wil maak of ons uitverkies is, dan moet ons onsself afvra of ons al die 

vrugte van die uitverkiesing dra.  Dit  is byvoorbeeld ‘n ware geloof in Christus Jesus 

(Joh. 5:24),  kinderlike vrees vir God (Pred. 12:13), droefheid oor die sonde en bekering 

daarvan volgens die wil van God (2 Kor. 7:10), die honger en dors na die geregtigheid 

(Matt. 5:6), die dra van vrugte wat by die bekering pas (Luk. 3:8); die doen van goeie  

dade waarvoor ons bestem is (Ef. 2:10), en die liefde vir ons medemens.  (1 Joh. 3:14; 

4:11) 

 

As ons die vrugte van die uitverkiesing nie in ons vind nie, moet ons met erns luister na 

wat die Here Jesus vir ons sê:  “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby 

gekom.”  (Matt. 4:17) 

 

Seksie 13 
 

Maar as ons verlossing dan louter genade is (Ef. 2:8,9), en as ons wedergebore as’t 

ware ‘n opwekking uit die dood is (Joh. 6:63; Ef. 2:1), waarom is geloof en bekering dan 

nog nodig?  

 

God behandel ons nie soos marionette nie.  (Sleutelwoord: “God behandel ons nie soos 

marionette nie”)  Met die sondeval het die mens nie opgehou om ware mens te wees 

nie.  Ons beskik nog steeds oor ‘n verstand en oor ‘n wil, en dus oor ‘n vermoë om te 

kan kies, al kan ons vanweë die sonde, nie meer doen wat ons wil nie.  (Gal. 5:16,17) 

Daarom gebeur dit dat dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, ook indring in die 

diepste wese van die mens.  Hy open die geslote hart  (vgl. Hand. 16:14), maak die wil 

wat dood was, lewend en gewillig (Fil. 2:12,13), werk  die geloof (Joh. 6;29)  en  skenk 

die bekering  (Hand. 5:31),  sodat tereg gesê kan word dat die mens deur genade wat 

hy ontvang  het, glo en hom bekeer. 

 

Die wil om te glo, sowel as die geloof, word in die mens tot stand gebring.  Hy wat in die 

mens werk om te wil, sowel as die geloof, word in die mens tot stand gebring.  Hy wat in 

die mens werk om te wil, sowel as om te werk, bewerk alles in almal. (Fil. 2:12,13) 
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Daarom werk hierdie Goddelike genade van die wedergeboorte nie in die mense asof 

hulle marionette is nie, ook vernietig dit nie die mens se wil en sy eienskappe nie, en 

dwing dit hom nie met geweld en teen sy sin nie. 

 

Deur Sy vrye wil het die mens, toe hy nog gestaan het, homself in die verderf gestort en 

deur sy vrye wil, wat nou deur die Gees nuut gemaak is, staan hy weer uit die sondeval 

op. 

 

Net so sluit hierdie bonatuurlike werking van God, waardeur Hy die mens wedergebore 

laat word, die gebruik van die evangelie nie uit nie, maar Hy sluit dit juis in, sodat 

byvoorbeeld gesê kan word dat ons weergebore word deur die Woord wat aan ons 

verkondig is.  (1 Pet. 1:23.25)  Daarom het Paulus Jode sowel as Grieke ernstig 

vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo (Hand. 20:21), en kon 

hy die Korinthiërs smeek om die versoening met God, wat Christus bewerk het, te 

aanvaar.  (2  Kor. 5:20) 

 

Seksie 14 
 

Namate die kinders van God al meer oortuig raak van hulle uitverkiesing, omdat die 

vrugte van die uitverkiesing   (Sleutelwoord :  “vrugte van die uitverkiesing werk in hulle 

kragtiger”) kragtiger in hulle werk, begin hulle om hulle al meer voor God te 

verootmoedig,  hulle begin om die diepte van Sy barmhartigheid al meer te waardeer  

en bewys met woorde en dade hulle liefde en dankbaarheid teenoor God.  Hulle begeer 

ook al meer om in die weë van die uitverkorenes te wandel.  (2 Kor. 3:18) 
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Seksie 15 
 

Baie mense wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom egter nie na Hom 

toe nie en word nie bekeer nie.  (Hand. 28:24) 

 

Die skuld hiervoor lê nie by die evangelie, of by Christus wat deur die evangelie 

aangebied word nie, ook nie by God wat mense deur die evangelie roep en aan hulle 

ook verskillende gawes gee nie.   Die skuld lê by die mens self. 

 

Die belofte van die evangelie is dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie 

verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. (Joh. 3:16)  Hierdie boodskap moet 

ook aan alle volke en mense, sonder enige onderskeid, verkondig word (Matt. 28:19), 

met die eis tot bekering en geloof.  (Mark. 15:16)   (sleutelwoord:  “sonder onderskeid 

moet elkeen  in Christus die  Gekruisigde glo”) 

 

Aan almal wat hierdie evangelie hoor en nie glo nie, moet gesê word dat dit hulle eie 

skuld is as hulle in ongeloof sterf, omdat hulle dan sonder hoop en sonder God is. 

(Mark. 16:16) 

 
Seksie 16 
 

Vir almal wat begeer om gered te word, kan gesê word dat die Here Jesus self gesê 

het:  “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee” (Matt. 

11:28).  (Sleutelwoord:  “Kom na My toe en julle sal lewe”)  En Hy het ook gesê:  

“Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe 

kom, nooit verwerp nie.”  (Joh. 6:37)  Ja Sy arms van genade is wyd oop vir ons almal 

wanneer Hy sê:  ”Kom almal wat dors het, kom na die water toe...”  (Jes. 55:1) en ook:  

“Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal  lewe…” Jes. 55:3) 
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2.2.2       Temas van Seksies 
 

Seksie 1. Nie almal is uitverkies nie.                                                

Seksie 2.       Die uitverkiesing is nie gegrond op verdienste nie.    

Seksie 3.       Die grond van die uitverkiesing is die liefde van God.        

Seksie 4.       Die doel van die uitverkiesing is om heilig en onberispelik te wees. 

Seksie 5.     Uitverkiesing  beteken dat God uit die hele verdorwe menslike geslag 

uitverkies het. 

Seksie 6.       God het niemand veronreg nie. 

Seksie 7. Die verwerping is ‘n  Godsbesluit om hulle aan hulleself oor te laat. 

Seksie 8.       Sekerheid van jou uitverkiesing. 

Seksie 9.    Die vrug van die uitverkiesing is die oorsaak van ons geloof en 

geloofsgehoorsaamheid.  

Seksie 10.     Die vryspraak is die uitvloeisel van die uitverkiesing. 

Seksie 11.    Die appèl van die uitverkiesing is om hulle roeping en verkiesing vas te 

maak.   Ons moet nou in die Here Jesus glo. 

Seksie 12. Die noodsaaklikheid van die geloof.  Geloof is die werktuig waardeur ons  

die verlossing ontvang. 

Seksie 13. God behandel ons nie soos marionette nie.                                                                        

Seksie 14. Die uiterking van die vrug van die uitverkiesing is groter toewyding aan 

God. 

Seksie 15. Die belofte van die evangelie is dat elkeen wat in Christus die Gekruisigde 

glo, sal gered word. 

Seksie 16. Die wat begeer om gered te word kan na Jesus Christus kom. 

 

2.2.3. Hierdie betrokke fase bestaan uit 11 faktore.   Elke faktor word met ‘n spesifieke 

aanwysing bepaal. 

 

 
 
 

 
 
 



 53

Faktor 1   DIE  PREEK 

 

Die preek word nou verkennend deurgegaan .Daar sal nou gekyk word na die 

algemene kenmerke wat die vorm van die preek aanbetref, soos die lengte, 

kenmerkende woorde, spreekstyl van die struktuur van die preek.   (Pieterse : 2005) 

 

Net soos die meeste van sy preke, is ook hierdie preek ‘n tematiese preek, wat handel 

oor een van die Ned. Geref. Kerk, waarvan Marais ‘n emertusleraar is, se leerstellings, 

nl die ”uitverkiesing.” 

Die preek is in gedrukte vorm en is in seksies opgedeel.  As hy die preek mondelings 

sou aanbied, sou dit so min of meer dertig minute duur, wat eintlik ‘n bietjie te lank is.   

Die regte aanbiedingstyd is twintig minute.  Die kenmerkende woorde wat in die preek 

voorkom is:  God, wat ook afgewissel word met Jesus Christus en Heilige Gees. 

 

Ander woorde wat ook baie na vore kom is:  Israel, volk, mens en wêreld. 

 

Dit is uit en uit ‘n tematiese preek wat handel oor God, wat die inisiatief neem om die 

mens in Jesus Christus uit te kies.  Nogtans het die mens die verantwoordelikheid om in 

die geloof te reageer en te bekeer.  Die preekstyl is argumentatief. 

 

Faktor  2   DIE  HOORDER 
 

Daar moet eers vasgestel word of die hoorder in hierdie betrokke preek as ‘n 

deelnemer, of as aangesprokene, aangespreek word.  In hierdie preek word die hoorder 

as deelnemer, sowel as aangesprokene, aangespreek.  Die aanwysings dat hy as 

deelnemer aangespreek word, is woorde soos:  “ons” kom nege–en–twintig keer voor,  

“jy” kom driekeer voor, “julle” kom vyftienkeer voor, “julleself” kom tweekeer voor.  As 

aangesprokene word hy opgeroep om tot geloof in Jesus Christus te kom en hom tot 

God te bekeer.  Dit word veral in seksie 12 sterk beklemtoon.  Wat identifikasies 

aanbetref is daar vanaf seksies 1 tot 16, identifikasie met die handelinge van God.  God 
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word ook afgewissel met Jesus Christus, en die Heilige Gees.  Eweveel word daar klem 

gelê op die mens se geloof in Jesus Christus en sy bekering tot God. 

     

Die vraag of die hoorder subjek of objek van die toe-eiening is, kan daar gesê word dat 

God is die subjek van die uitverkiesing.  Hy is die Een wat die uitverkiesing deur die 

Heilige Gees in Jesus Christus inisiëer, tog het die hoorder die verantwoordelikheid om 

dit alles in die geloof te aanvaar en tot bekering te kom.  Dus kan ons sê dat die hoorder 

is die objek van die Preek.  

 

                   “welke theologische antropologie steekt erachter? 

Stark verduidelik hierdie vraag as volg: “op welke wijze zijn de hoorders betrokken in 

het heilswerk van God in Christus?   Hoe hebben zij deel aan die Heilige Geest en wat 

wordt er van hen verwacht, naar aanleiding van die prediking? (Pieterse 2005 : 123).   

In die  evaluering van Tutu se preek antwoord Pieterse so:  “Die betrokkenheid van die 

hoorders in die heilswerk van Christus, die handelinge van God en die werk van die 

Heilige Gees, met die verwagting dat die hoorders sal meewerk om die werk van God in  

S. A. word duidelik in die geheel van die preek uitgespreek”  (Pieterse 2005 : 124).   Dit 

wat Pieterse hier sê, kan net so van toepassing op Marais se preek gemaak word.  Hy 

maak baie gebruik van Bybeltekse waardeur hy ‘n oproep op die hoorders maak om tot 

geloof en bekering te kom. 

 

Faktor  3   DIE  BYBELTEKS 
 

Pieterse haal vir Stark aan wat die vraag as volg formuleer:  Hoe en in hoeverre is de 

preek op die Bybeltekst betrokken? (Pieterse 2005 : 124). 

 

“Teksbetrokkenheid” 
Net soos in al sy preke maak Marais baie van Bybeltekste gebruik.  In hierdie preek 

verduidelik Marais die volgende terme: “die uitverkiesing, versoening, geloof, bekering 

en vergifnis aan die hand van  Bybeltekse.”  
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“Hermeneutiek” 
Aan die hand van Bybeltekse verduidelik Marais die uitverkiesing, en roep hy die 

hoorders op tot geloof en bekering, sonder om historieskritiese navraag na die verstaan 

van die eerste hoorders van die Bybeltekste te doen.  Sy hermeneutiek funksioneer 

eintlik as ‘n direkte toepassing van die tekste op die hoorders. 

 

“Gods woord en mens en woord” 
Vir Pieterse gaan dit om die vraag of die Bybelteks as gesaghebbende Woord ervaar 

word en om die verhouding tussen die Bybel as woord van mense en as woord van God 

(Pieterse : 2005).   Marais glo om van Bybeltekste gebruik te maak, want sodoende 

kom God self aan die woord.  In sy skrifaanhalings verwys hy na die Bybelskrywers 

soos Paullus en Petrus.  Daar is gedeeltes waar hy direk na Jesus of die Heilige Gees 

sal verwys soos byvoorbeeld in seksie 6 maak hy die volgende stelling:  “Jesus het die 

eienaar in een van Sy gelykenisse aan een van die ontevrede dagloners laat vra”  (Matt. 

20:15).   In seksie 7 verwys hy na die woord en die Here as hy sê:  “moet hulleself nie 

tot die verworpenes reken nie, maar veeleer vashou aan die beloftes van die Woord wat 

sê dat die Here die goeie werk, wat Hy in hulle begin het, enduit sal voer, en dit sal 

voleindig op die dag wanneer Christus kom (Fil. 1:6,7).  Die Here het gesê dat Hy die 

lamppit wat dof brand nie sal uitdoof nie en die geknakte riet nie sal afbreek nie” (Jes. 

42:3)   In seksie  8 sê hy vir die Tessalonisense die volgende: “want die evangelie wat 

ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met  

krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging.”  Ek dink nie ‘n mens moet 

daaraan twyfel dat wanneer hy na Paulus, Petrus of enige ander Bybelskrywer verwys, 

dat hy dit as mensewoord beskou nie.  Wanneer hy na hulle verwys, dan reken hy dat 

hulle die woord van die Here spreek.  ‘n Mens sien dit daarin  dat hy die teks woord vir 

woord uit die Bybel aanhaal.  Hy beskou elke teks wat aangehaal word as God wat 

direk self spreek. 
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“Toepassing” 
Hoewel Marais se preek met Bybeltekste deurtrek is, is daar ook die kere dat hy die 

teks noem en dit dan toepas.  (Sien 2.1.1.5 hierbo).  Een so ‘n voorbeeld kom in seksie 

11 voor, waar hy 2 Tim. 2:10 as volg kwoteer:  “Daarom verdra ek alles ter wille van die 

uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing, wat daar in Christus Jesus, en die ewige 

heerlikheid kan ontvang.” Dan volg sy toepassing: Die uitverkorenes moet die 

verlossing, wat daar in Christus Jesus is, ontvang.   Hulle is dus mense wat nog verlos 

moet word (Marais 2001 : 58). 

 

Die ander voorbeeld kom in seksie 12 voor: “So het Paulus ook in sy prediking gesê: 

“Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer, en in 

ons Here Jesus te glo”  (Hand. 20:21).  Dan pas hy dit verder toe deur na Mark.16:16 

en Joh. 3:36) te verwys met die opmerking dat die Skrif dan ook die noodsaaklikheid 

van die geloof handhaaf  (Marais : 2001). 

 

Faktor  4  “DIE  VOORGANGER  (PREDIKER) 
 

                                    “Voorgangersprofiel” 
Hier moet gekyk word in hoe ’n mate bied die prediker homself aan, en wat is sy 

verhouding met die hoorders.  Daartoe analiseer ons veral die gebruik van die ek-vorm 

en die ons-vorm (Pieterse 2005 : 125).  Marais gebruik tweekeer die ek-vorm en dit kom 

in seksies 2 en 16 voor, waar hy na God verwys.  Hy gebruik die ons-vorm vyf-en-

twintig keer, waarvan hy drie-en–twintigkeer na homself verwys, en tweekeer kom dit in 

die tekste voor.  Hieruit kan ons aflei dat hy homself wel met die hoorders vereenselwig. 

 

Faktor 5   “DIE  KONTEKS” 
 

Volgens Pieterse word die kontekstuele elemente op drie verskillende vlakke vasgestel:    

“Die liturgiese konteks, die kerklike konteks en die samelewingskonteks en die kulturele 

konteks en aktualiteit”  (Pieterse 2005 : 126).  Hierdie preek is ‘n aktualiteit, omrede dat 

die uitverkiesingsleer baie vrae uitlok, omdat dit  by baie lidmate van die betrokke kerk  
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die vrees laat ontstaan dat hulle dalk nie uitverkies is nie.  Dit kan ook gesê word dat dit 

binne die kerklike konteks geskied, omrede dat dit een van die leerstellings van die 

betrokke kerk is. 

 

Faktor   6   “DIE    HEILIGE  GEES” 
 

Pieterse haal vir Stark as volg aan: “Op welke wijze komnt de Heilige Geest te sprake in 

de preek?  Wordt de werkzaamheid van de Geest verbonden met die tegenwoordigheid 

van God of van Jezus”  (Pieterse 2005 : 126).  (Sien 2.1.1.6 hierbo).  Vir Marais is dit uit 

en uit God wat die Inisiëerdeer is van die uitverkiesing.  In seksie 5 definiëer hy die 

uitverkiesing as volg:  Dit beteken dat God uit die hele verdorwe menslike geslag ‘n 

sekere aantal mense, uit loutere goedheid, en sonder verdienste van hulle kant, in Sy 

ewige onveranderlike raad in Christus Jesus ons Here uitverkies het om Sy kinders te 

wees, terwyl Hy die ander in hulle val en verderf, waarin hulle hulleself gewerp het, laat 

bly  (Marais 2001 : 50).      

 

In hierdie definisie sê hy dat God die inisiatief in Jesus Christus neem.  Op vyf ander   

plekke verwys hy na die rol wat die Heilige Gees in die uitverkiesing speel.   In seksie 8:   

“want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle 

gekom nie, maar ook met die krag en deur die Heilige Gees.”  In seksie 12:  “Dit was die 

Geesvervulde wyse waarop die boodskap gebring is, wat mense daar tot 

geloofsgehoorsaamheid gebring het.”  Seksie 13: “Daarom gebeur dit dat dieselfde 

Gees wat die wedergeboorte skenk.”  Seksie 13:  “Net so sluit hierdie bonatuurlike 

werking van God, waardeur Hy die mens wedergebore laat word, die gebruik van die 

evangelie nie uit nie.” 

      

Marais slaag daarin om God Drie-enig by die uitverkiesing te betrek. 

 

Die volgende faktore wat ek nou gaan bybring, kom nie in Stark se metode voor nie.  Dit 

is modelle wat Marais by Bingle gekry het.  Bingle het dit by Jesus se leringe 

geïdentifiseer. 
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Faktor 7  AANSKOUING 
 

By aanskouing gaan dit om sintuiglike waarneming, veral vir die oog en die oor  (Bingle 

1962).  ‘n Baie treffende voorbeeld in die Bybel is waar Jesus in Matt. 22:15-21 vir die 

Herodiane op die vraag of dit geoorloof is om belasting te betaal of nie.  Hy het vir hulle 

toe gesê om vir Hom ‘n belastingmunt te bring.  Toe hulle vir Hom ‘n penning met die 

keiser se kop daarop gebring het, het Hy vir hulle gesê om aan die keiser te betaal wat 

die keiser toekom  (Marais : 2001). 

 

My gevolgtrekking is, is dat Marais nêrens in hierdie preek van hierdie metode gebruik 

maak nie. 

 
Faktor  8  MEDEDELING. 

 

Volgens Bingle gaan dit hier om vertelling, verduideliking, beskrywing en vergelyking 

(Bingle : 1962).  

 

Marais maak baie van verduideliking gebruik.  In seksie 1 argumenteer hy dat almal nie 

uitverkies is nie, en dan verduidelik hy dit as volg:  “Dit geld ook vir Israel.  Al was Israel 

die uitverkore volk van God (vgl. Ps. 147:19 en 20; Rom 9:4,5) is almal nie hoof vir hoof 

gered nie (Marais 2000 : 47).   In seksie 10 maak hy die volgende verduideliking na 

aanleiding van Ef. 1:11)   “Hierdie woorde beteken nie dat ons van ‘n ewige vryspraak 

mag praat nie, want as alles gebeur volgens Sy raadsbesluit, en as dit beteken, dat 

alles van alle ewigheid af bestaan, dan geld dit ook van die skepping van die hemel en 

van die aarde.   En ons kan nie van “ewige skepping praat nie”  (Marais 2000 : 56).  In 

seksie 6 verduidelik hy deur ook van ‘n stukkie vertelling van Jesus in Matt. 20:15, 

gebruik te maak.  Dit is waar Jesus in ‘n gelykenis, die eienaar vir een van sy ontevrede 

dagloners laat vra:  “Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie?  Of is jy afgustig 

omdat ek goed is?  (Marais 2000 : 52).  In seksie 6 maak hy melding van diegene wat 

teen die uitverkiesing van net sommige mense wil murmureer en dan sluit hy by Paulus 

aan, wat in Rom; 9:20-24, die volgende vergelyking maak:  “mens, wie is jy per slot van 
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rekening dat jy met wil redeneer?  Hoe kan die maaksel vir sy maker sê:  “waarom het 

jy my so gemaak?  Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets 

besonders en iets alledaags te maak  

 

In seksie 12 meld hy dat Paulus in Rom. 9:6-24 ‘n sterk voorstander van die 

uitverkiesing is, en terselfdertyd ook ‘n voorstander is van die mens se 

verantwoordelikheid.   Dan verduidelik hy hierdie standpunt aan die hand van Hand. 27: 

21-26 wat oor die skeepsramp handel:  “Al het hy  byvoorbeeld geglo dat God al die 

mense op die skip gaan red, het hy nietemin later van die matrose gesê:  “As hierdie 

matrose nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie”  (Marais 2000 : 60). 

 

In seksie 13 maak hy ‘n vergelyking wanneer Hy sê: “God behandel ons nie soos 

marionette nie.”  (Marais 2000 : 63) 

 

Marais maak grotendeels van verduideliking gebruik.  In ‘n mindere mate wel van 

vertelling en vergelyking.   Hy maak glad nie van beskrywing gebruik nie. 

 

Faktor  9  ONTWIKKELING  (DENKE) 
 

Vir Bingle gaan dit om die vraag- en antwoordmetode (Bingle 1962).  Bingle sê dat die 

leerling deur vrae gelei moet word sodat hy feite (geloofswaarhede in ons geval) kan 

opbou (Bingle 1962).  Dan verwys hy na die treffende voorbeeld waar Jesus hierdie 

metode in Matt. 11:7–9,16,17; 16:15,16; en 17:25,26 toepas.  Marais pas dit op die 

volgende wyse toe, deur die volgende vrae te vra: Seksie 5:  “Wat beteken die 

uitverkiesing?”  Seksie 6:  “Mens, wie is jy per slot van, dat jy met God wil redeneer?“  

“Het die pottebakker nie die reg om dieselfde klomp klei iets besonders en iets 

alledaags te maak nie?”  “En as God dieselfde wou doen?” 
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Faktor  10   SELFUITVINDING  OF  HEURISTIESE  METODE        
 

Volgens  Bingle werk hierdie metode goed by groter leerlinge, en dat ‘n mens by die 

bestudering van een of ander geloofswaarheid ‘n aantal Bybeltekse aan die leerlinge,  

aan die leerlinge sal gee, waaruit hulle afleidings moet maak, waarna die onderwyser 

dan noukeurig op elkeen se bevinding ingaan om wanopvattinge uit te skakel (Bingle : 

1962). 

 

Daar is twee Skrifgedeeltes in die Bybel waar Jesus die metode toepas nl.  Matt. 16:15; 

21:24,25.   Hierdie metode pas uitstekend in by Marais se styl van prediking, in die sin 

dat wanneer hy preek, dan maak hy van ‘n aantal Bybelteksde gebruik om die 

geloofswaarhede wat hy voorhou, toe te lig, sodat die hoorders daaruit hulle afleidings 

kan maak.    Waar dit wel ‘n leemte het, is dat hy dit nie kontroleer om vas te stel of die 

hoorders dit regtig verstaan nie.  Dit is ook verstaanbaar, aangesien hy hom in ‘n 

situasie bevind van verkondiging en nie in ‘n situasie van direkte onderrig nie. 

 

Faktor 11 IS DIE SPITS VAN SY PREDIKING DIE OPROEP TOT 
BEKERING?    

 

In seksies 13 – 16  is daar ‘n sterk oproep tot bekering. 

 

2.2.4   GEVOLGTREKKING 
 

Marais maak in hierdie preek oorheersend van mededeling en selfuitvinding of 

die heuristiese metode gebruik.  Hierdie twee metodes pas skitterend in by sy 

preekstyl.  Hy maak in ‘n mindere mate van die ontwikkelingsmetode (denke) 

gebruik, en as hy dit nog doen dan kwoteer hy dit vanuit ‘n Skrifgedeelte (sien 

seksie 6).  Hy maak glad nie van die aanskouingsmetode gebruik nie.  Dit is 

verstaanbaar, omrede dat hierdie preek in ‘n gedrukte vorm is, en dat die oog- en 

oorsintuig nie regtig hier betrek kan word nie.  Dus kan gesê word dat Marais se 

preekteorie en preekpraktyk in ‘n groot mate tog wel ooreenstem.  Dit geld ook  
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vir sy beskouing dat die Woord van God in sy prediking geskied (faktor 3), dat die 

Heilige Gees werksaam is (faktor 6), en die toepassing op die hoorders asook 

die oproep tot bekering (faktor 11). 

 

2.2.5 STRUKTUUR VAN DIE PREEK VOLGENS DIE TEMAS 

 

Die tema van die uitverkiesing word betrek op die sekerheid van jou 

uitverkiesing. Hierdie sekerheid kom deur die geloof as vrug van die 

uitverkiesing.  So ook is die appèl van die uitverkiesing om tot geloof in Jesus 

Christus te kom.  Die behoefte van die evangelie is dat elkeen wat in Christus die 

Gekruisigde glo, gered sal  word.  Die wat nou begeer om gered te word, kan na 

Jesus Christus kom. 

 

2.2.6   STRUKTUUR VAN DIE PREEK EN SY PREEKTEORIE 

 

Uit bogenoemde (2.2.5) is dit duidelik dat die bekeringsdoel die swaartepunt van 

sy preekteorie is.  Dit is ook belangrik om uit die struktuur van hierdie preek af te 

lei dat Marais ‘n sterk logiese gang in sy preek volg met deeglike argumentering 

om sy doel met  bekering van sy hoorders te bereik.  Dit is ‘n positiewe element 

van sy evangelisasieprediking dat die argumentasie so verloop dat die hoorder 

nie anders kan as om hom/haar in geloof oor te gee nie. 

 
SLOT 
 

Dit blyk uit hierdie beskrywing van Marais se preekteorie en die analise van ‘n preek 

van hom dat hy die Woord van God laat spreek.  Hy doen dit met logiese argumentering 

sodat hy sy groot doel in die prediking, naamlik  bekering kan bereik. 

 

Marais se preekteorie en preekpraktyk stem grootliks ooreen, behalwe, die 

aanskouingselement wat in vandag se tydsgees uiters belangrik is.  Daar moet gesê 

word dat bekering die swaartepunt van sy preekteorie is. 
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HOOFSTUK  3 
 

                               MARAIS SE PREEKTEORIE IN DIE PRAKTYK   (vervolg) 
 

3.1 Inleiding 
 

Om ‘n greep te kry op die funksionering van Marais se preekteorie in die praktyk 

van sy prediking, gaan ek nog ‘n preek van hom analiseer. 

 

3.2   ‘N   PREEK VAN DR. WILLIE MARAIS 

 

3.2.1  Preekanalise 

 

Ek analiseer hierdie preek op die voetspoor van Pieterse, wat Preke van Biskop 

Desmond Tutu geanaliseer het.  Ciska Stark (2005) het in haar proefskrif hierop 

voortgebou en hierdie metode ontwikkel vir preekanalise.  Op die voetspoor van 

Fred Wester noem sy dit ‘n interpretatiewe metodologie (Pieterse : 2005).  

Volgens hierdie metode deurloop die analiseproses vyf fases. 

 

Fase 1    “versamelen” 
 

Hierdie preek is gekies om vas te stel in hoe ‘n mate stem Marais se preekteorie en 

preekpraktyk ooreen.   Ek moet eintlik van ‘n vraelys gebruik maak waarmee ek die 

hoorders mee kan toets.  Vanweë omstandighede is dit nie moontlik nie, en maak ek 

net van  die preek in gedrukte vorm gebruik. 

 

Fase 2          “Transcriptie en uniformering” 
 

Bandopnames van die erediens word getranskribeer en vergelyk met die skriftelike 

ingediende materiaal van die preek en die liturgie deur die prediker.   By die transkripsie 

word soveel moontlik vasgehou aan die struktuur van die teks van die preek (Pieterse 
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2005).   In die geval van die Marais-preek was daar geen bandopname beskikbaar nie, 

en het ek alleenlik van die preek in gedrukte vorm soos wat Marais in sy werk: Luister 

en Leef  (1996 : 67 – 109) gepubliseer het. 

 

Fase 3 “Indeling van het materiaal” 
 

Pieterse verduidelik hierdie metode as volg:  Die getranskribeerde teks van die preek 

word dan ingedeel in opeenvolgende seksies.  Die seksies volg die inhoudelike 

struktuur van die materiaal van die preek.  In beginsel vorm iedere nuwe gedagte, nuwe 

tema of nuwe uitwerking van ‘n gedagte, ‘n nuwe seksie.   Iedere seksie word dan 

afsonderlik gekodeer met syfers by elke seksie.  Iedere seksie word dan verder met een 

of meer sleutelwoorde voorsien wat die tema van die seksie kenmerk.  Dit word gedoen 

vanuit die perspektief van die teks self, dus nie vanuit die perspektief van die hoorder 

nie (Pieterse 2005 : 113) 

 

Fase 4 “Interpreterende analise van het materiaal” 
 

Die preek van Marais word volgens hierdie spesifieke metode geanaliseer.   Dit word 

volgens seksies ingedeel, gekodeer, en van sleutelwoorde voorsien.  
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HOE  WORD ONS SALIG? 
 

DR.  PIETER  WILLEM MARAIS 
 

In Openbaring 3:14–22 staan geskryf:  “Skrywe aan die leraar van die gemeente in 

Laodisea:  “So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles 

geskep het:  “Ek weet alles wat julle doen.  Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie 

warm nie.  As julle tog maar koud of warm was!  Maar nou, omdat julle lou is, nie warm 

nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit My mond uitspoeg.  “Julle sê: “Ons is ryk, 

skatryk, en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie dat julle ellendig en 

beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal.  Daarom raai Ek julle aan om by my goud te 

koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere sodat  julle 

julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf 

om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien.  “Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet.  

Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle.  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop.  

As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met 

hom die feesmaal hou, en hy saam met my.  Elkeen wat die oorwining behaal, sal Ek 

saam met My op My troon laat sit, net soos Ek ook die oorwinning behaal het en saam 

met My Vader op Sy troon gaan sit het.  “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die 

Gees vir die gemeentes sê.” 

 

Seksie 1 
 

Dit is van baie groot belang om goed te let op wat in Openbaring 3:22 staan:  “Elkeen 

wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.”  ”(Sleutelwoord: 

“Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê”).  Die woord 

vir gemeente staan in die meervoud geskryf.  Hierdie opdrag kom voor in al sewe die 

briewe.  (Op. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22)  Dit beteken dat al sewe hierdie briewe in al sewe 

die gemeentes voorgelees moes word.  Bepaalde sake word vir bepaalde gemeentes 

beklemtoon, maar al die opdragte in al sewe die briewe geld vir al sewe gemeentes en 

daarmee ook vir alle gemeentes tot met die wederkoms.   Dit wat in hierdie brief geskryf 
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staan, geld dus vir elkeen wat die boodskap nou en hier hoor en lees.  Ons het hier te 

doen met die ewige evangelie (Op. 14:6) wat nooit verdor nie, maar wat stand hou tot in 

ewigheid (Jes. 40:8); woorde wat nooit verbygaan nie.  (Matt. 24:35) 

 

Seksie 2 
 
Hierdie brief word geskryf aan almal wat kan hoor en moet luister. (Op. 3:22)  Dit 

beteken, almal wat tot hulle bewuste leeftyd gekom het.  Dit is almal wat die verskil 

tussen hulle linker- en regterhand ken.  Almal wat verantwoordelikheid kan aanvaar.     

(Sleutelwoord: almal wat verantwoordelikheid kan aanvaar). 

 

Seksie 3 
 

Dit beteken, by almal wat kan hoor en wat moet luister, staan Christus Jesus buite 

totdat daar vir Hom oopgemaak word.  (Sleutelwoord:  Christus Jesus staan buite totdat 

daar vir Hom oopgemaak word).  Dit geld vir almal in al sewe die gemeentes.  Ons word 

nie gebore met Jesus in ons hart nie.   Hy klop sodat die wat kan hoor en luister vir Hom 

moet oopmaak.   Efesiërs 3:17 leer dat Christus deur die geloof in ons harte woon.   

Eers wanneer daar vir Hom oopgemaak word, kom Hy in om met ons fees te vier. 

 

Seksie 4 
 

Dit beteken ons verlossing vind plaas op die oomblik wanneer ons die versoening 

aanvaar wat God vir ons bewerk het (2 Kor. 5:18–2O)  die oomblik wanneer ons ons 

harte vir hom oopmaak.   (Op. 3:20)  Dan gaan ons eens en vir altyd uit die dood oor na 

die lewe. (Joh. 5:24) (Sleutelwoord: die oomblik wanneer ons ons harte vir Hom 

oopmaak). 

 

Onmiddellik nadat Saggeus uit die wildevyeboom geklim het en Christus Jesus met 

blydskap in sy huis en hart ontvang het, het Jesus gesê:  “Vandag het daar redding vir 

hierdie huis gekom.” (Luk.19:1-9)  Sy verlossing het op daardie selfde oomblik 
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plaasgevind.  So gebeur dit ook met elkeen van ons.  Die oomblik wanneer ons ons 

harte vir Hom oopmaak, gebeur dit met ons en word ons dadelik gered.  (Vgl. Joh. 

1:11–13) 

 

Seksie 5 
 

Dit  beteken, by elkeen – of hy  nou ‘n  verbondskind is of nie -  moet daar by die  eerste 

prinsipiële bekering ‘n oomblik aanbreek wanneer hy tot ‘n besliste keuse kom. 

(Sleutelwoord:  Dit beteken, by elkeen – of hy nou ‘n verbondskind is of nie – moet daar 

by die eeste prinsipiële bekering ‘n oomblik aabreek wanneer hy tot ‘n besliste keuse 

kom.)   Die verbond wat God met die gelowige sluit, en eensydig na sy oorsprong, maar 

tweesydig na sy bestemming.  In die een of ander stadium van ons lewe moet die 

beloftes van die verbond aanvaar word (Rom. 8:15); moet die Here Jesus Christus as 

Verlosser aangeneem word.  (Kol. 2:6,7)   Dit gebeur nie bo en behalwe nie, maar juis 

kragtens die verbond.  So het Jesus byvoorbeeld van Saggeus gesê: “Vandag het daar 

redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is ‘n kind van Abraham.”  (Luk. 19:9)  

Dit wil sê, ‘n verbondskind. 

 

Seksie 6 
 

Dit beteken die besef van ons redding geld van daardie oomblik af, van die oomblik af 

wat ons Hom deur die geloof aangeneem het (Joh. 1:11-13),  (Sleutelwoord:  die besef 

van ons redding geld van daardie oombllik af wat ons Hom deur die geloof aangeneem 

het), van die oomblik af wat ons ons harte vir Hom oopgemaak het.  (Op. 3:20)  En 

hierdie besef word steeds duideliker namate ons geloof sterker word in die voortgesette 

bekering. 

 

Paulus verklaar dat hy van die uitverkiesing van die Tessalonisense seker is, omdat die 

woord van God by hulle ingang gevind het. (1Tess.1:4–10) 
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Net so kan ons ook weet dat ons saak met God reg is, wanneer ons Christus Jesus as 

ons Verlosser aangeneem het.  (Kol. 2:6,7)   Dit is vir ons die bewys dat Hy ons lewend 

gemaak het, ons wat dood was vanweë ons oortredings en ons sondes.  (Ef. 2:1–3) 

 

Seksie 7 
 

Ons vind die Here Jesus nie almal op presies dieselfde wyse nie. (Sleutelwoord: Ons 

vind die Here Jesus nie almal op presies dieselfde wyse nie).  Paulus se bekering 

verskil van Timotheus s’n. 

 

Paulus was ‘n wegbreker.  Hy het die gemeente van God aanvanklik vervolg.  Hy het 

die Here belaster en beledig.  (1Tim. 1:13)  God het op ‘n kragtige wyse in sy lewe 

ingegryp toe hy op pad was na Damaskus met die doel om Christene te arresteer en  

hulle na Jerusalem te bring. (Hand. 9:1-9)  Drie dae later het ‘n volgeling van Jesus, met 

die naam van Annanias, hom gehelp om tot bekering  te kom.  (Hand. 9:10–19; 22:16) 

Dit was ‘n drastiese bekering.  Paulus het geweet presies wanneer, waar en hoe dit 

alles gebeur het. 

 

Maar hoe anders was die bekering van Timotheus nie!   Timotheus het grootgeword in 

die huis van ‘n Godsvresende ma en ouma. (2 Tim.1:5)  Hy het van kleinsaf die Heilige 

Skrif geken.  (2 Tim. 3:14,15)  En tog het hy onder Paulus se leiding tot bekering 

gekom.  (1 Tim. 1:2; 1 Kor. 4:14-17)  Ook hy moes tot bekering kom.  Sy lewe het 

daarna uiterlik nie veel verskil van sy lewe voor sy bekering nie.  En tog was daar ‘n 

verskil.  Christus het nou deur die geloof in sy hart woning gemaak.  (Ef, 3:17)  Van 

daardie oomblik wou hy in verbondenheid met Christus lewe, in Hom gewortel en op 

Hom gebou, vas in die geloof en met dankbaarheid vervul. (Kol. 2:6,7) 

 

Timotheus het dus stilweg tot bekering gekom.  Hy en Paulus het egter geweet dat dit 

gebeur het; waar, wanneer en hoe dit gebeur het. 

 

 
 
 



 68

Dit gebeur egter nogal dikwels dat verbondskinders nie presies weet waar en wanneer 

hulle tot bekering gehom het nie.  Gewoonlik kan hulle hulle ‘n hele aantal geestelike 

ervarings meer of minder duidelik voor die gees roep, waarvan hulle nie weet watter 

een daarvan die egte en eerste bekering was nie. Dit is ook nie absoluut nodig om 

presies te weet waar en wanneer nie.  Solank ons maar net weet dat dit wel gebeur het 

en ons rekenskap kan gee van die hoop wat in ons lewe.  (1 Pet. 3:15,16)  As jy dalk 

twyfel of jy vir Jesus as jou Verlosser aangeneem het, omdat jy die datum van jou 

bekering nie kan onthou nie, maak dan liewer dubbel seker. 

 

Ek het eenkeer op ‘n trein geklim sonder om my kaartjie saam te neem.  Dit het my 

groot verleentheid besorg en ek het besluit om voortaan dubbel seker te maak dat ek 

my kaartjie by my het. 

 

Ons is almal op reis na ons ewige bestemming.  Maak liewer dubbel seker dat jou saak 

met God reg is. (Vgl. 2 Kor. 13:5)  Aanvaar sommer nou dadelik die versoening met 

God wat Christus vir ons bewerk het.  (2 Kor. 5:20)  Maak vandag die datum wat jy kan 

onthou. 

 

Dit is nie verkeerd om Christus Jesus meer as een keer aan te neem nie.  Uit Filippense 

3 is dit duidelik dat Paulus homself by herhaling op die genade van God gewerp het.  

Doen dit asseblief weer.  Ek herhaal:  maak dubbel seker! 

 

Seksie 8 
 
Vir suigelinge wat vroeg te sterwe kom, geld daar ‘n ander reël.  (Sleutelwoord: Vir 

suigelinge wat vroeg te sterwe kom geld daar ‘n ander reël)  Nadat die seuntjie van 

Dawid op die ouderdom van sewe dae gesterf het  (2 Sam. 12:18), het hy gesê: ”Ek 

gaan na hom toe.”  (2 Sam. 12:23)   Hy het geglo dat hierdie kindjie, wat vroeg gesterf 

het, gered was.  En dit mag ons ook glo van ons kinders wat vroeg gesterf het omdat 

God aan die gelowige en sy huis bepaalde beloftes gemaak het. (Luk. 19;9; Hand. 

16:31) 
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Seksie 9 
 
Mense besef egter nie altyd die noodsaaklikheid daarvan om gered te word nie. 

(Sleutelwoord: mense besef  egter nie altyd die noodsaaklikheid daarvan om gered te 

word nie.)   So was dit die geval met die gemeente van Laodisea.  Van hulle lees ons: 

“Julle sê:  “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie dat julle 

ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal.” (Op. 3:17)  En ‘n bietjie verder 

lees ons:  “Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle.”  (Op. 3:19) 

 

Jesus het gewaarsku dat daar op die oordeelsdag vir baie mense ‘n groot verrassing 

wag.  Hy sê:  “Baie sal daardie dag vir My sê: “Here, Here, het ons dan nie in U Naam 

gepreek nie, deur U Naam duiwels uitgedryf en deur U Naam baie wonders gedoen 

nie?  Dan sal Ek openlik vir hulle sê:  Ek het julle nooit geken nie.  Gaan weg van My af, 

julle wat die wet van God oortree!”  (Matt. 7:22,23) 

 

Paulus het geskryf dat God met die meeste Israeliete nie tevrede was nie, want hulle 

het in die woestyn omgekom (1 Kor. 10:5) en het gewaarsku:  “Daarom, wie meen dat 

hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” (1 Kor. 10:12)  En in sy volgende brief 

vermaan hy:  “Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe.  

Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie?   So nie, het julle die toets nie 

deurstaan nie.”  (2 Kor.13:5)  Die bedoeling van hierdie opdrag is dat die selfondersoek 

vir die lidmate in Korinthe na een van twee ontdekkings lei:  òf die ontdekking dat hulle 

reeds gered is.  òf die ontdekking dat hulle nog gered moet word. 

 

Seksie 10 
 

Die gevaar bestaan dat ons op valse fondamente kan bou.  (Sleutelwoord: die gevaar 

bestaan dat ons op valse fondamente kan bou.) 
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Seksie 10.1 
 

Ons kan dink dat ons reeds salig is omdat ons aan ‘n kerk behoort.  (Sleutelwoord:  ons 

kan dink dat ons salig is omdat ons aan ‘n kerk behoort).   Paulus skryf aan die 

gemeente van God in Korinthe (1 Kor. 1:2), maar verklaar onomwonde:  “Party van julle 

is sonder kennis van God.” (1 Kor. 15:34) 

 

Hy waarsku die gemeente in Rome dat dit nie om uiterlike pligspleging gaan nie, maar 

om die vraag of die hart voor God reg is (Rom. 2:28,29; 9:4–8, want, sê hy: “Immers, 

nie almal wat van Israel afstam, is werklik Israel nie.”  (Rom. 9:6) 

 

Kerklidmaatskap is op sigself geen waarborg dat ons reeds gered is nie!  (Sleutelwoord: 

Kerklidmaatskap is op sigself geen waarborg dat ons reeds gered is nie!) 

 

Seksie 10.2 
Ander weer reken dat hulle goeie werke ‘n waarborg vir hulle verlossing is. 

(Sleutelwoord: Ander weer reken dat hulle goeie werke ‘n waarborg vir hule verlossing 

is).  ‘n Boom word tog aan sy vrugte geken. (Vgl. Matt. 7:16–18)  So reken hulle, en tog 

leer die Skrif uitdruklik dat geen mens vrygespreek word omdat hy die wet onderhou nie 

(Gal. 2:16), want as ‘n mens vrygespreek kan word op grond daarvan dat hy die wet 

onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. 

 

(Gal. 2:21) Nee, goeie werke red niemand nie. 

 

Ons word gered sodat ons goeie werke kan doen (Ef. 2:10), maar ons word nie gered 

omdat ons goeie werke doen nie.  Ons word inderdaad uit genade gered, deur die 

geloof.   Hierdie redding kom nie deur ons eie verdienste nie, dit is ‘n gawe van God. 

(Vgl. Ef. 2:8,9) 
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Seksie 10.3 
 

Selfs’n mooi lewe is geen waarborg dat ons alreeds gered is nie.  (Sleutelwoord:  mooi 

lewe is geen waarborg dat ons alreeds gered is nie)   Van  Kornelius  lees ons:  “Hy was 

godsdientig en godsvresend, hy en sy hele huisgesin.  Hy het baie gedoen om die 

armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid.”  (Hand. 10.2)   En 

tog was hy nog nie gered nie. 

 

Van hom vertel Petrus:  “Hy het ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, 

wat vir hom gesê het:  “stuur manne na Joppe toe en laat vir Simon haal wat ook Petrus 

genoem word.  Hy het ‘n boodskap vir jou hele huisgesin,” (Hand. 11:13,14)  En ons 

weet hoe hierdie man toe gered is. (Hand. 10:43,44)  Kornelius was ‘n mens met ‘n 

mooi lewe wat nog gered moes word.  ‘n Mooi lewe is dus nie vanselfsprekend ‘n 

waarborg dat ons alreeds gered is nie. 

 

Seksie 10.4 
 

Baie mense dink dat gebedsverhoringe ‘n bewys is dat ons reeds gered is. 

(Sleutelwoord: dink dat gebedsverhoringe ‘n bewys is dat ons reeds gered is).  In die 

Psalms lees ons dat die Here op ‘n dag vir die Israeliete gegee het wat hulle gevra het, 

maar dat Hy in hulle siel ‘n maerte gestuur het. (Ps. 106:15; vgl. die 1953 – vertaling)   

Die Here het die gebed van die duiwels in Legio verhoor en hulle toegelaat om in die 

varke te vaar (Mark. 5:12,13), maar ons weet dat die hel berei is vir die duiwel en vir sy 

engele. (Matt. 25:41)  Nee gebedsverhoringe is geen waarborg dat ons alreeds gered is 

nie. 

 

Seksie 10.5 
 

Hoe dikwels bou mense hulle saligheid op die feit dat die Here hulle gehelp het!  “as dit 

nie vir die Here was nie, waar was ek?  word gesê. (Sleutelwoord: bou mense hulle 

saligheid op die feit dat die Here hulle gehelp het.)   Maar ook dit kan nie as ‘n waarborg 
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vir ons verlossing gesien word nie.   Die Here het byvoorbeeld vir Saul gehelp om die 

donkies van sy pa wat soek was, te kry.  Hy het hom gehelp om koning van Israel te 

word.  Hy het hom gehelp om die vyande van Israel te verslaan, maar hoe sterf koning 

Saul? as iemand van wie God gewyk het.  Die feit dat die Here ons help, is dus geen 

waarborg dat ons alreeds gered is nie.  Nee, die boodskap van die Bybel leer anders. 

 

Seksie 11 
 

Job vra die vraag: “Wie kan rein uit onrein laat voortkom?  Niemand nie!” (Job 14:4)   

(Sleutelwoord:  wie kan rein uit onrein laat voortkom? Niemand nie!) 

 

Dawid skryf:  “Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder 

swanger geword het.”  (Ps. 51:7) 

 

Jesus sê: “Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees.” 

(Joh. 3:6) 

 

Paulus leer  “Almal het gesondig en is ver van God af.”  (Rom. 3:23)  En ook:  “Deur 

een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die 

dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het.”  (Rom. 5:12) 

 

Verder sê hy vir diegene wat staatmaak op wetsonderhouding dat daar geskryf staan:  

“Daar rus ‘n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet 

geskrywe staan nie.”  (Gal 3:10)  En Johannes skryf:  “As ons beweer dat ons nie 

gesondig het nie, maak ons hom tot leuenaar en is Sy woord nie in ons nie.”  (1 Joh. 

1:10)  Alle mense staan dus onder die vloek, want almal het gesondig.  (Rom. 3:23)  

Daarom het Christus ‘n vervloekte geword om ons van die vloek wat die wet meebring, 

te verlos. (Gal. 3:13)  Hierdie getuienisse is genoegsaam om ons te laat verstaan dat 

alle mense gered moet word. 
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Seksie 12 
 

Verder leer die Skrif dat ons onsself nie kan red nie. (Sleutelwoord:  dat ons onsself nie 

kan red nie.)  Jeremia skryf:  “Kan ‘n Kussiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke?  

Sou julle kon doen wat goed is, julle wat gewoond is aan die kwaad?”  (Jer. 13:23) 

 

Jesus sê: “as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie 

sien nie.” (Joh. 3:3)  Ons moet eers gebore word.  Wedergeboorte vind in ons eie 

leeftyd plaas. 

 

Ook het Jesus gesê:  “Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit 

nie doen nie.”  (Joh. 6:63) 

 

Paulus leer dat die Here ons lewend gemaak het, ons wat dood was deur die misdade 

en die sondes.  (Ef. 2:1,2)   En ‘n dooie kan niks doen, as hy nie eers uit die dood 

opgewek word nie.  Ons kan onsself dus nie red nie. 

 

Seksie 13 
 

Dit is God wat ons red.  (Sleutelwoord: dit is God wat ons red.)  Hy doen alles. (2 Kor. 

5:17,18)  Dit is die Here wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. (Luk. 19:10)  

Jesus leer dat dit n werk van God is dat ons in hom glo wat Hy gestuur het.  (Joh. 6:29; 

vgl. die 1953-vertaling). 

 

Petrus sê dat dit God is wat aan ons bekering en vergifnis van sondes skenk. 

In Handelinge 16:14 lees ons dat dit die Here was wat die hart van Lidia geopen het om 

ag te gee op wat Paulus gesê het.  Ja, God doen alles.  (Sleutelwoord: ja, God doen 

alles.)  Hy en Hy alleen red ons.  Ons noem dit die alwerksaamheid van God. 
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Seksie 14 
 

Maar al doen die Here alles, doen Hy dit nie alleen nie. (Sleutelwoord: Hy doen dit nie 

alleen nie.)   Hy doen dit natuurlik nie saam met ons nie.  Dit is nie God en ons wat vir 

ons verlossing verantwoordelik is nie.  Nee, Hy doen alles.  Hy doen dit egter nie alleen 

nie.  Hy doen dit in en deur ons. 

 

Dit is die Here wat die hart van Lidia open.  Maar daar hou dit nie op nie.  Hy open haar 

hart om ag te gee op wat Paulus sê.  Sy reageer op die boodskap:  sy glo. (Hand. 

16:14, 5) 

 

Die Here red ons deur die geloof. (Ef. 2:8,9)  Hy spreek die goddelose vry deur sy 

geloof.  Dit is sy geloof waarvan hier gepraat word.  Dit is deur die geloof van die 

sondaar dat hy die vryspraak aanvaar, dat hy Christus as sy Geregtigheid aanvaar.  

(Rom. 4:5)   Geloof is die werktuig waardeur ons Christus aanvaar. (Joh. 1:12) 

 

Dit is so dat Christus vanweë ons oortredinge oorglewer is en dat Hy opgewek is sodat 

ons vrygespreek kan word.  (Rom. 4:25)    Dit is egter deur ons geloof dat die vryspraak 

deur ons toegeëien en ontvang word  (Rom. 5:1); dat die versoening deur ons aanvaar 

word. (2 Kor. 5:18–20)  Die noodsaaklikheid om te glo, word in die Skrif gehandhaaf 

(Vgl. Mark. 16:16; Joh. 3:36)  Ons moet glo!  Wie nie glo nie, word veroordeel (Mark. 

16:16) 

 

Dit is dus die Here wat klop; maar dit is ons wat vir Hom oopmaak sodat Hy kan inkom 

en saam met ons die feesmaal hou. (Op. 3:20)  (Sleutelwoord: ons moet ons harte vir 

Hom oopmaak). 

 

Deur te glo, maak ons ons hart vir Hom oop, sodat Hy in ons hart woning kan maak.  

(Ef. 3:17)  Ons doen dit, omdat Hy klop. 
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Seksie 15 
 

Die Griekse woord wat in Openbaring 3:20 met   “staan” vertaal word, beteken, letterlik 

vertaal, dat die Here bly staan en klop.  Hy hou nooit op om te klop nie. (Sleutelwoord: 

Hy hou nooit op om te klop nie).   

 

As jy tien jaar oud is en jy het nog nie jou hart vir die Here oopgemaak nie, dan beteken 

dit dat Hy al tien jaar by die deur van jou hart staan en klop, of dertig jaar, of tagtig jaar.  

Dit hang af hoe oud jy op hierdie oomblik is. 

 

Die versoeking bestaan natuurlik dat ons kan dink dat die Here nie altyd sal klop nie.   

Daar is selfs Skrifgedeeltes wat die indruk skep dat die Here Hom in ‘n stadium aan ons 

kan onttrek.  In Hosea 4:17 lees ons byvoorbeeld:  “Efraim is verknog aan 

afgodsbeelde; laat hom maar sy gang gaan.”  Dit wil voorkom asof die Here hulle 

prysgee.  Maar net ‘n bietjie verder lees ons:  “Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim?  

Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel?  Hoe kan Ek jou vernietig soos Adma, met jou maak 

soos met Sebojim?  Ek kan dit nie oor my hart kry nie.  My liefde brand te sterk.” (Hos. 

11:8)  En in Jeremia 31:20 lees ons:  “Efraim is nie My troetelkind nie, ‘n kind in wie Ek 

My verlustig nie, en tog, elke keer as Ek hom bestraf, dink Ek met hartseer aan hom en 

is Ek ontsteld oor hom, want Ek het hom lief, sê die Here.” 

 

Ek weet wat jy nou kan sê.  Jy kan sê:  maar as dit die geval is, dan gaan ek my nie nou 

al bekeer nie.  Ek gaan wag tot op die laaste.  En net voordat ek sterf, gaan ek my vir 

die Here oopmaak, dat Hy kan inkom. 

 

Jy kan as jy wil.  En al het jy ook intussen ‘n gemors van jou lewe gemaak, sal die Here 

jou op die laaste oomblikke nie verstoot nie.  Hy het dit nie met die rower aan die kruis 

gedoen nie, en hy sal dit ook met jou doen nie.  Die rower het ‘n gemors van sy lewe 

gemaak.  Aan die kruis het hy nog, saam met die ander een, die Here beledig. (Matt. 

27:44)  Maar toe het hy berou gekry, sy maat bestraf, en vir Jesus gesê: “Jesus, dink 

aan my wanneer U in U koninkryk kom.”  (Luk. 23:43) 
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As jy dus nie jou hart nou vir die Here Jesus oopmaak sodat Hy kan inkom nie, sal Hy 

môre en oormôre nog daar wees, nog steeds klop, sodat jy later vir Hom kan oopmaak 

as jy so verkies.  Hy sal regtig nie ophou met klop nie. 

 

Maar as ek jy is, sal ek nie uitstel tot later nie, want jy weet nie of later vir jou sal kom 

nie.  Die Bybel waarsku dat ons môre dood kan wees. In Jakobus 4:13–17 staan 

geskryf:  “Kom nou, julle wat sê:  “Vandag of môre sal ons na diè en diè stad toe gaan 

en ‘n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak.  “Julle wat nie eers weet hoe 

julle lewe môre sal wees nie!  Julle is maar ‘n damp wat ‘n oomblik verskyn en sommer 

weer verdwyn.  Julle moet eerder sê:  “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat 

doen.”  Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot.  Al sulke grootpratery 

is verkeerd.  As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit 

sonde.” 

 

Ek het een aand saam met ‘n diaken van my huisbesoek gedoen toe ek nog predikant 

op Krugersdorp was.  Ons het skaars in die huis van ‘n meneer en mevrou Van der 

Berg gesit, toe hy vra: “Dominee Willie, kan ‘n mens van jou saligheid seker wees?  “Ek 

het so goed ek kon die weg van verlossing aan hulle verduidelik.  Hulle het my verstaan 

en het besluit om die aand nog die saak met die Here ut te maak.  Toe ons vertrek, het 

ek gesê:  “Julle moet die saak vanaand nog met God uitmaak, want niemand van ons 

weet of môre ooit sal kom nie.”  

 

Die volgende oggend vroeg het my diaken geskakel en gesê:  “U moet gou kom, 

meneer Van der Berg is dood.”   Dit was die moeilikste vyftien minute in my lewe op pad 

na die huis van die Van der Bergs.  Ek het myself verwyt:  Waarom het ek die vorige 

aand gery sonder om seker te maak of die Van der Bergs hulle saak met God 

uitgemaak het?  Sê nou maar net hulle het nie? 

 

By die huis van die Van der Bergs het ek mevrou Van der Berg nie eers gegroet nie, 

maar onmiddellik gevra: “Mevrou, het julle gisteraand gedoen wat julle beloof het om te 

doen?”  Toe sy bevestigend geantwoord het, het ek gevra:  “Wat het gebeur?  Sy het 
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vertel dat hulle onmiddellik nadat ons vertrek het, saam die Here Jesus as hulle 

Verlosser aangeneem het soos ek hulle geleer het om te doen.   Daarna het haar man 

na sy motor gaan omsien, maar na ‘n paar minute teruggekeer en van ‘n steek in sy kop 

gekla.   Sy het hom gestuur om ‘n glas water te kry, terwyl sy hoofpynpille gesoek het.  

Toe hy nie uit die kombuis gekom het nie, het sy gaan kyk waar hy bly.  Hy het op die 

naat van sy rug gelê.  Toe die dokter opgedaag het, is vasgestel dat ‘n bloedklont sy 

dood feitlik oombliklik veroorsaak het.  Hy was dood skaars twintig minute nadat hy die 

Here Jesus as sy Verlosser gevind het. 

 

Dit was my voorreg om aan sy familie en vriende by die begrafnis die versekering te kon 

gee dat hy betyds gered was.  Maar wat sou ek vir hulle kon sê, indien die Van der 

Bergs sou besluit het om eers ander dinge te doen en later die aand die Here as hulle 

Verlosser aan te neem?  Waar sou hy dan die ewigheid moes deurbring? 

 

Miskien sou die Here hom tog gered het, aangesien God by geleentheid al die 

gewiligheid geneem het vir die daad.  So lees ons byvoorbeeld dat Abraham Isak as 

offer afgestaan het (Heb. 11:17,18), terwyl ons weet dat Isak nie geoffer is nie. (Vgl. 

Gen. 22:12) God het in hierdie geval die gewilligheid van Abraham geneem vir die 

daad.   En dit waarskynlik omdat God geweet het dat Abraham hom met sy hele hart 

aan die wil van God onderwerp het.  Maar hoe sou ons weet of meneer Van der Berg 

met sy hele hart besluit het om die Here later as sy Verlosser aan te neem?  Net God 

sou weet.  Hy alleen is die kenner van die hart. (1 Kon. 8:39)  Ons sou die hoop kon 

uitspreek dat hy tog gered is; niks meer nie. 

 

Nee, dit sal dwaas wees om te wag tot later.  Die dood kom soms so onverwags en 

skielik.  (Vgl. Spr. 29:1)  Ons kan nie bekostig  om met ons ewige bestemming te dobbel 

nie.  

 

En as ons die kanse wat God ons gee om gered te word, laat verbygaan, kan ons dalk 

later uitvind dat ons nie meer in die ewige lewe belangstel nie.  Dit leer ons uit Prediker 
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12:1.  Natuurlik sal die Here nooit ophou met klop nie, maar ons sal nie meer belangstel 

om gered te word nie. 

 

Seksie 16 
 

Die feit dat die Here Jesus nooit ophou met klop nie, bevestig die dringendheid 

waarmee Hy klop. (Sleutelwoord: Hy klop met dringendheid.)  Niemand weet beter as 

Hy nie dat  die ewige  hel  ‘n  verskriklike plek is om in te wees. (Mark. 9:43–48)  Die 

Skrif sê:  “Wie die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorkop aanvaar, sal van 

die wyn van God se toorn moet drink.  Dit word onverdun in die beker van Sy oordeel 

ingeskink.  In die teenwoordigheid van die heilige engele en die Lam sal hy met vuur en 

swael gepynig word.  Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op, en 

hierdie mense het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en 

die wat die merk van sy naam aanvaar.” (Op. 14:9-11) 

 

Die dringendheid van die Here se boodskap word ook in die erns van Sy boodskappers 

weerspieël.   Die feit dat ‘n groot aantal Jode en Grieke in Ikonium gelowig geword het, 

word toegeskryf aan die erns waarmee Paulus en Barnabas die boodskap verkondig 

het. (Hand. 14:1)  Letterlik staan daar geskryf dat hulle “so gespreek het dat ‘n groot 

aantal Jode sowel as Grieke gelowig geword het.”  Die woorde: “so gespreek”, hou 

verband met die groot resultaat wat gevolg het.  Paulus sê dat hy sowel die Jode as die 

Grieke ernstig vermaan het om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. 

(Hand. 20:21)  En aan die gemeente in Korinthe skryf hy:  “Ons smeek julle namens 

Christus:  Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!” (2 Kor. 5:20)  As ons 

weet van mense wat slaap in ‘n gebou  wat aan die brand is, sal ons aanhou klop totdat 

hulle gehoor het en uit die gebou gevlug het. 

 

Ons wat sterk glo in die genade alleen, loop gevaar om die verantwoordelikheid van die 

mens nie raak te sien nie.  Ons sal moet begryp dat die erns waarmee vir ons redding 

gepleit word, ook deel uitmaak van die genadewerk van God.  Genade sluit nie ons 

verantwoordelikheid uit nie, maar sluit dit juis in. (Jer. 20:7; 31:18; Fil. 2:12,13)  Die 

 
 
 



 79

Here bekeer ons,  sodat ons ons kan bekeer. (Jer. 31:18)  Hy open ons hart sodat ons 

kan ag gee. (Hand. 16:14) Hy klop sodat ons kan oopmaak. (Op 3:20)  Genade maak 

ons betrokke, laat ons reageer. 

 

Seksie 17 
 

Hoe klop die Here?    Ons lees in Openbaring 3:20 dat ons Sy stem hoor.  Hy klop deur 

te praat. (Sleutelwoord: Hy klop deur te praat). 

 

Hoe praat die Here met ons?  Doen Hy dit soos in die geval van Paulus direk vanuit die 

hemel in ons eie taal?  Hy kan as Hy wil.  Maar dit is beslis nie die reël nie.  Die Here sê 

aan hulle wat Sy boodskap verkondig:  “Wie na julle luister, luister na My:  wie vir julle 

verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het.” (Luk. 10:16)  Die stem van die Here (Op. 

3:20), is nou die stem van die prediker. (Luk. 10:16)  Dit wil sê: die stem van die 

prediker is die stem van die Here.  Dit beteken dat wanneer ons die stem van die 

prediker hoor, dit so goed is asof ons die stem van die Here hoor. 

 

So skryf Petrus en sê:  “Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar 

uit die onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God…  En hierdie woord is 

die evangelie wat aan julle verkondig is.”  (1 Pet. 1:23,24,25)  God werk die 

wedergeboorte deur die verkondiging van die Woord. 

 

Paulus skryf;  “Want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.  Maar 

hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie?  En hoe kan jy in Hom glo as jy 

nie van Hom gehoor het nie?   En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek?”               

(Rom. 10:13,14)     En ‘n bietjie verder skryf hy: “Die geloof kom dus deur die prediking  

wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.”  

(Rom 10:17) 

 

Die Here klop dus ook deur die prediking wat ons hoor. 

 

 
 
 



 80

Seksie 18 
 

Dit beteken dan dat ons moet kan hoor. (Sleutelwoord: Dit beteken dan dat ons moet 

kan hoor)  Die Skrif sê: “As iemand my stem hoor….. “ (Op. 3:20) 

 

Dit is moontlik dat ons hoor sonder om te hoor.  Jesaja en Jesus het as’t ware gesê: ore 

het julle om te hoor, maar julle hoor nie.  Oë het julle om te sien, maar julle sien nie. 

(Vgl. Jes. 6:9,10; Matt. 13:14,15) 

 

Ek sal nooit vergeet nie hoe ‘n katkisant van my aan wie ek persoonlik die weg van 

saligheid verduidelik het en haar gehelp het om belydenis van geloof af te lê, ses 

maande later, saam met medestudente, op ‘n uitnodiging van my by ‘n diensreeks 

gereageer en agtergebly het sodat ek aan hulle die weg van verlossing kon verduidelik.  

Ek het haar in die groep opgemerk en het geoordeel dat sy bloot uit belangstelling of 

dalk saam met ‘n vriend agtergebly het.  Was my verbasing groot toe sy my na die 

byeenkoms met trane van dankbaarheid kom bedank het omdat sy nou haar Verlosser 

gevind het!  Ses maande vantevore het sy gehoor, sonder om te hoor. 

 

Hoe sal ons weet dat ons waarlik hoor?  Die Skrif sê: “Die Bose kom by elkeen wat die 

woord van die koninkryk hoor maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart 

gesaai is.  Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en 

dit verstaan.  Hy dra inderdaad vrug en lewer ‘n oes: soms honderdvoudig, soms 

sestigvoudig, soms dertigvoudig.”  (Matt. 13:19,23)  Om te hoor, beteken dus om te 

verstaan.  

 

Filippus het dan ook die Etiopiër gevra:  “Verstaan u wat u lees?”  (Hand. 8:30)   Die 

Etiopiër het geantwoord: “Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?” (Hand. 8:31) 

In die stadium het Filippus, Jesaja 53 aan Hom uitgelê.  En hier staan ook geskryf: “Ons 

het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het 

ons almal se sonde op Hom laat afkom.”  (Jes. 53:6)  Die Etiopiër het Filippus gevra: 

“Sê vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand 
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anders?”  (Hand. 8:34)  En dan lees ons: “Filippus het by hierdie Skrifgedeelte begin en 

die evangelie oor Jesus aan hom verkondig.”  (Hand. 8:35)  Die “hom” van wie Jesaja 

praat, is Jesus Christus die Here, die Messias, ons Verlosser, van wie Paulus sê:  

“Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat 

ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.”  (2 Kor. 5:21)  

En Petrus getuig van Christus Jesus en sê:  “Hy het self ons sondes in Sy liggaam aan 

die kruis gedra.  Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in 

gehoorsaamheid aan die wil van God.”  (1Pet. 2:24)  Dit beteken dat Christus Jesus in 

ons plek gesterf en sodoende ons skuld by God betaal het.  God het ons sondes op 

Hom laat neerkom.  Dit is soos wanneer Christus Jesus aan die kruis, wat vir Barabbas 

voorberei was, gespyker word.   Barabbas sou kon sê: “Daar hang Hy in my plek!”  Dit 

moet ons glo, en dit moet ons verstaan.  Christus het in ons plek gesterf. 

 

Hoe kan ons dit verstaan?  Laat jou linkerhand jou voorstel en jou regterhand die Here 

Jesus.  Laat ‘n boek jou sondelas voorstel.  Plaas nou die boek op jou linkerhand, dit wil 

sê op jouself.  So staan ons voor God.  Ons sondes en ons ongeregtighede het ‘n 

skeidsmuur tussen ons en God geword, soos Jesaja 59:2 uitdruklik leer.   Neem nou die 

boek van jou linkerhand af weg en plaas dit op jou regterhand, dit wil sê, op Christus 

Jesus. Dit is wat God op Golgota met ons sondes gedoen het.   Hy het dit op Christus 

Jesus gelê.  En so het Hy in ons plek ons skuld gedra.  Dit moet jy verstaan en dit moet 

jy aanvaar. (2 Kor. 5:18–20) 

 

Dit is soos ‘n tweeling in Londen wat soos twee druppels water na mekaar gelyk het.  

Die een was John en die ander was Peter.  John het God gevrees, maar Peter het die 

wêreld gedien.  Peter het op straat ‘n man vermoor en is deur die polisie betrap. Hy het 

egter tussen die mense deur ontvlug en het by die huis van sy broer John gekom.  Daar 

het John die bloedbevlekte klere van sy broer Peter aangetrek en vir die polisie gewag.  

Hulle het John gearresteer.  In die hofsaak wat gevolg het, is John tot die dood 

veroordeel.  Sy laaste wens was dat ‘n verseëlde koevert aan sy broer oorhandig moes 

word die dag na sy dood. 

 

 
 
 



 82

Dit is gedoen. Peter was voortdurend onder die invloed van drank en het nie geweet 

wat intussen met John gebeur het nie.  John het aan Peter geskryf:  Ek het met jou 

klere aan gesterf in jou plek.  Leef jy voortaan my lewe met my klere aan in my plek.  

Met die lees van die brief het hy hom nugter geskrik en besef wat hy sy broer John 

aangedoen het.  Hy het homself aan die polisie oorgegee en alles vertel wat gebeur het. 

Daar was weer ‘n hofsaak.  Die regter se uitspraak was soos volg:  “Die hof erken dat ‘n 

verkeerde persoon vir die moord opgehang is.  Die moordenaar is tans in die hof.  Maar 

die hof spreek die moordenaar vry, want iemand het reeds met sy lewe vir die moord 

betaal.” 

 

Dit is wat met almal van ons gebeur het.  Ons verdien die ewige dood, maar Iemand het 

reeds op Golgota vir ons sondes betaal.  Dit moet ons aanvaar.  En ons aanvaar dit 

deur te sê dat ons dit aanvaar;  deur te sê dat ons glo dat Christus Jesus in ons plek 

gesterf het; ja, dat Hy vanweë ons oortredinge oorgelewer is en dat Hy ter wille van ons 

vryspraak opgewek is.  (Rom. 4:25)  Maar het ons dit al gedoen?  Het ons dit al gesê? 

Wat verhinder jou om dit sommer nou te sê?  Neem dit aan!  Die vryspraak wat jy 

aangeneem het, is joune.  Neem Jesus se soenoffer en en dit is joune.  En as jy dit 

besit, besit jy die lewe. 

 

Dile Skrif sê:  “Wie die Seun het, het die lewe;  wie nie die Seun van God het nie, het 

ook nie die lewe nie.” (1 Joh. 5:12) 

 

Maar hoe kry ons die Seun van God?  Die Skrif sê dat God Sy Seun aan die wêreld 

geskenk het. (Joh. 3:16)  En wat maak ons om ‘n geskenk, wat reeds aan ons gegee is, 

te ontvang?  ‘n Mens werk nie, betaal nie, vra nie, probeer nie, maak nie beloftes nie – 

jy ontvang dit net. 

 

As iemand aan jou ‘n horlosie skenk, dan neem jy dit met jou hand.  Maar so kan ons 

nie vir Christus Jesus ontvang nie.  Om Jesus aan te neem, (vgl. Joh. 1:12; Kol. 2:6,7) 

beteken om Hom te aanvaar vir wat Hy is – die Een wat in ons plek gesterf het en 

opgewek is (Rom 4:25), en die Een wat ons Here en ons God is. (Joh 20:28)  Dit 
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beteken om jou hart vir Hom oop te maak sodat Hy kan inkom om saam met jou die 

feesmaal te hou. (Op. 3:20) 

 

Die deur van ons hart het ‘n  handsvatsel net aan die binnekant.  Ons moet self ons hart 

vir die Here oopmaak. 

 

Seksie 19 
 
Hoe moet ons vir Hom oopmaak? (Sleutelwoord: Hoe moet ons vir Hom oopmaak?)   

Dit is soos ‘n man wat sy liefde aan ‘n meisie verklaar.  Sy hoor dit met haar ore, dink 

met haar verstand, besluit met haar hart, reageer met haar wil en antwoord met haar 

mond deur ja te sê.  (Vgl. Amos 3:3)  So doen die Here dit.   Hy sê aan ons:  My seun, 

my dogter, gee My jou hart. (Spr. 23:26; vgl. die 1953 – vertaling)  Ons hoor dit met ons 

ore, dink met ons verstand, besluit met ons hart, reageer met ons wil en antwoord met 

ons mond. (Vgl. Rom. 8:15)  Die Skrif  sê:  “Die Gees en die bruid sê : “Kom!  En elkeen 

wat dit hoor, moet sê: “Kom in, Here.  Ek maak my hart vir U oop.” 

 

Ek het in 1954 ‘n sendingstasie in Oos-Transvaal besoek.  Eers het ek vir die opperhoof 

toestemming gaan vra om met sy mense te mag praat.  Terwyl ons gepraat het, het ek 

na drie nuwe hutte gekyk wat pas votooi was.  Om die hutte was ‘n kleimuur met ‘n 

opening wat toegang tot die hutte verleen het.  Toe die opperhoof sien dat ek in die 

rigting van die hutte kyk, het hy gesê:  “Dit is my nuwe woning, Moet ek u gaan wys hoe 

dit lyk? 

 

Toe ons in die rigting van die hutte stap. het hy skielik vasgesteek en gesê: “Ek moet 

net eers klop dat hulle vir ons kan oopmaak.”  Ons is tien treë weg; u arm is nie so lank 

nie.  Dit is ‘n kleimuur.  Hulle sal u nie hoor klop nie, dit is nie plank nie.  Daar is ‘n 

opening en nie ‘n deur nie.  Hoe maak ‘n mens ‘n opening oop wat oop is?  het ek 

gedink. 
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Hy het bly staan, in sy taal gepraat en gesê:  “Die hoofman en die leraar is hier. Kan 

ons maar inkom.”  Daarop het die hoofman na my kant toe gedraai en gesê:  “Hulle het 

vir ons oopgemaak.  Ons kan maar ingaan.”  Op die oomblik het ek aan Openbaring 

3:20 gedink, en het ek die gedeelte beter verstaan.  Net so praat die Here met ons en 

net so wag Hy op ons antwoord.  Hy sê: “My seun en My dogter, gee My jou hart.  ”Ons 

antwoord: “Ja, Here, hier is my hart,”  Ons noem dit ons eerste prinsipiële bekering. 

(Op. 3:19) 

 

Ons kan dit doen soos die tollenaar dit gedoen het.  Hy het tot God gebid, en gesê: “O 

God, wees my, sodaar, genadig,” (Luk. 18:13)  Sodoende het die tollenaar erken dat hy 

in  homself ‘n verlore sondaar is.  Hy het sy sondes bely en het hom op die genade van 

God gewerp.  Aangesien Christus die genade van God veronderstel, kan ons sê hy het 

Christus Jesus as sy Verlosser aangeneem. 

 

Ons kan dit doen soos Saggeus, wat Jesus met blydskap in sy huis en in sy hart 

ontvang het (Luk. 19:3-6) en wat daarna onderneem het om reg te maak wat hy verbrou 

het. (Luk. 19:8)  Hy het dus eers die Here Jesus as sy Verlosser aangeneem en daarna 

sy sondes bely en laat staan. (Vgl. Spr. 28:13) 

 

Ons kan dit doen soos die rower aan die kruis wat vir Jesus gesê het:  “Jesus, dink aan 

my waneer U in  U koninkryk kom.” (Luk. 23:42) 

 

Daar bestaan nie ‘n vaste resep of ‘n vasstaande formule waarvolgens ons ons moet 

bekeer nie.  Wat belangrik is om  te weet, is dat ons deur die Vader getrek word om na 

Jesus te kom (Joh. 6:44), en dat wanneer ons na Hom toe kom, en dat wanneer ons na 

hom toe kom, hy ons nooit sal verwerp nie (Joh. 6:37), en dat niemand ons uit Sy hand 

sal ruk nie.  (Joh. 10:28,29)  Hy doen wat Hy beloof het om te doen. (Heb. 10:23; 1 Joh. 

5:9) 
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Seksie 20 
 

Hoe sal ek weet dat Hy my gered het, dat Hy ingekom het? (Sleutelwoord: Hoe sal ek 

weet dat Hy my gered het, dat Hy ingekom het?)  Hy sê dit in Sy Woord. Hy sê:  “Kyk, 

Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek 

by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.” (Op. 3:20)  

Ek sal dit weet omdat Hy gesê het dat Hy sal inkom wanneer ek oopmaak.  En die Skrif 

Sê:  “God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.” (Heb. 10:23) 

 

Wanneer ‘n pa vir sy kind sê dat hy tien sent in sy hand het, wat het hy in sy hand? Tien 

sent!  Hoe weet die kind dit?  Sien hy dit?  Nee, maar hy weet dit omdat sy pa so sê.  

Hy glo sy pa sal nie vir hom lieg nie. 

 

Net so weet ons dat God nie lieg nie. Die Skrif sê; “Ons aanvaar mense se getuienis, 

hoeveel te meer die getuienis van God.” (1 Joh. 5:9)  God se woord is die waarheid. 

(Vgl. Joh. 17:17)  Ons kan God vertrou. Ek weet dus dat die Here in my hart woning 

gemaak het omdat Hy beloof het om in te kom wanneer ek my hart vir hom oopmaak. 

(Op. 3:20) 

 

Ek weet ook dat Hy ingekom het omdat Hy met my ‘n feesmaal hou. (Op. 3:20)  Ek kan 

dus ook sê dat ek weet dat Hy ingekom het omdat ek dit voel.  Die Skrif sê:  “Die 

koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan 

God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.” (Rom 14:17)  En vrede en 

vreugde het te doen met ons gevoel. Die Here laat ons voel dat ons gered is. 

 

Hoekom gebeur dit dat mense hulle bekeer, dat hulle hulle harte vir die Here Jesus 

oopmaak sodat Hy kan inkom, en dan sê hulle voel niks?  Die antwoord op hierdie 

vraag is doodgewoon dat ons hier te doen met mense wat nie waarlik glo wat God 

beloof het nie.  As ons niks glo dat al ons sondes vergewe is, dat ons saak nou met 

God reg is, dat Hy aan ons die ewige lewe geskenk en ons van die ewige verderf gered 
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het, en ons is nie daaroor bly nie, dan beteken dit net een ding: ons glo nie regtig wat 

God gesê het in Sy woord nie. 

 

As jy onverwags ‘n brief van ‘n prokureur ontvang wat jou meedeel dat jy ‘n fortuin geërf 

het, sal jy jou daaroor verheug, of anders is daar ‘n groot fout met jou omdat jy die 

inhoud van die brief nie glo nie. 

 

Wanneer ons besef dat ons erfgename van die ewige lewe geword het, dan moet ons 

besef dat ons ‘n groter erfporsie ontvang het as wat enige aardse nalatenskap vir ons 

kan gee.  Al die goud en silwer van die aarde kan ons nie loskoop van die ewige verderf 

nie. (Mark. 8:36)  En hoe groot moet ons vreugde dan nie wees nie! 

 

Hoor dan wat die Woord van God sê:  “Wie in die Seun glo, het die eige lewe.” (Joh. 

3:36) Die Skrif sê nie dat jy die ewige lewe sal kry nie, maar dat jy dit reeds het.  Wie sê 

dit?   Die Here Jesus self sê dit.  En Hy is die waarheid. (Joh. 14:6)  Kan jy Hom glo? 

Kan jy hom vertrou?  As jy Hom kan vertrou, maak dan jou hart vir Hom oop sodat Hy 

kan inkom soos Hy beloof het om te doen, en glo dat Hy dit gedoen het, soos Hy beloof 

het om te doen.  (Op. 3:20) 

 

Seksie 21 
 
Is jy bang om die stap te doen?  (Sleutelwoord: Is jy bang om die stap te neem?)  Jy het 

dalk al voorheen die Here as jou Verlosser aangeneem en het gevoel dat dit nie gewerk 

het nie.  Nou is jy bang om weer te probeer. 

 

Moenie bang wees nie!  Die Here Jesus het self gesê:  “Ek sal hom wat na My toe kom, 

nooit verwerp nie.”  (Joh.6:37)  Vertrou Hom asseblief. 

 

Daar staan geskryf:  “Gee aan die Here die hand.” (2 Kron. 30:8; vgl. 1953-vertaling)  

En die Here Jesus het self gesê:  “My skape luister na My stem; Ek ken hulle, en hulle 

volg My.  Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan 
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nie.  Niemand sal hulle uit My hand ruk nie.”  (Joh. 10:27,28)  Plaas jou hand in Syne.  

Maak jou hart vir Hom oop sodat Hy kan inkom. 

 

Seksie 22 
 

Wanneer moet ons oopmaak?  (Sleutelwoord:  Wanneer moet ons oopmaak?)  mag u 

vra.  Daar staan geskryf:  “Hy sê: “Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op 

die dag van redding het Ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag 

van redding.”  (2 Kor. 6:2)  God se tyd is altyd nou.  Hy staan op hierdie oomblik en klop 

aan die deur van jou hart.  As jy nou oopmaak sal Hy nou inkom. 

 

Op ‘n keer toe ek met huisbesoek besig was, het die huismense my gevra of ‘n mens 

seker van jou verlossing kan wees.  Ek het hulle gewys op Skrifuitsprake soos Jesaja 

44:5; Romeine 8:16,17; 2 Kor. 5:1;1 Joh. 3:14 en 5:9–13, waaruit dit bo alle twyfel 

duidelik is dat ‘n kind van die Here van sy verlossing seker kan en behoort te wees.  Op 

hulle versoek het ek toe die weg van velossing aan hulle verduidelik totdat hulle geweet  

het wat van hulle verwag word om te doen.  In die stadium het ek voorgestel dat die 

ouderling moet voortgaan in gebed sodat ons kon vertrek.  My ouderling het egter teen 

die reëling beswaar gemaak en gesê dat ek nie die gesprek so kan afsluit nie.   Toe ek 

hom vra om te verduidelik, het hy gesê as ek in die versekeringswêreld was, ek van die 

honger sou omgekom het.  Hy het voortgegaan en verduidelik dat ‘n mens nie die 

voordele van ‘n plolis verduidelik, en wanneer jy iemand oortuig het om ‘n polis uit te 

neem, vertrek sonder om seker te maak dat die persoon die polis onderteken het nie.  

“Doktor, u het hierdie mense oortuig van die noodsaakliheid van ‘n polis wat aan hulle 

hemelse tuiste verseker, en nou wil u vertrek sonder dat u seker maak of hulle die polis 

aanvaar het.”   Die mense het met my ouderling saamgestem.  Dit het my herinner aan 

die ondervinding wat ek voorheen met die Van der Bergs gehad het.  Ek het iets by my 

ouderling geleer wat ek voortaan nie weer sou vergeet nie.  Die mense het daarna die 

Here Jesus as hulle Verlosser aangeneem soos ek hulle geleer het om te doen.  Hulle 

het trouens hardop saam met my gebid soos ek aan hulle voorgesê het om te bid. 
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Nou wil ek jou vra, jy wat hierdie boodskap gelees het, wil jy nie nou, op hierdie selfde 

oomblik, doen wat baie ander al gedoen het nie?  Wil jy nie nou deur middel van gebed 

jouself aan die Here toevertrou, Sy beloftes aanvaar en Christus Jesus as jou 

persoonlike Verlosser aanneem nie?  Ek wil jou vriendelik versoek, nee, ek wil jou 

smeek om dit sommer nou te doen. (Vgl. 2 Kor. 5:20) 

 

Ek weet dat sommige van julle wat dit nou gelees het, al voorheen die Here Jesus as 

julle Verlosser angeneem het.  Maar wil jy jou nie nou weer eens aan die Here toewy 

nie?   Ek weet ook dat die gebed wat ek jou gaan vra om te bid, nie goed sal pas by 

iemand wat al voorheen die Here Jesus as sy Verlosser aanvaar het nie.  Dit is eintlik ‘n 

gebed wat iemand kan bid wat vir die eerste keer die Here Jesus as sy Verlosser 

aanneem.  En tog wil ek jou vra om dit net so, soos ek dit hier aandui, na te bid.  Vir jou 

beteken dit ‘n nuwe oorgawe.  Vir ander beteken dit ‘n eerste oorgawe.  Solank jy net 

verstaan wat jy daarmee bedoel, is dit na my oordeel in orde. 

 

Alle Chtistene bely byvoorbeeld dat Jesus neergedaal het ter helle.  Die Rooms-

Katolieke neem die woorde letterlik so op.  Die Protestante verstaan daaronder dat 

Christus Jesus helse pyne gely het.  Albei bely dieselfde woorde, maar elkeen verstaan 

dit op sy eie manier en bely dit soos hy dit verstaan.  Net so bid jy saam met my en 

verstaan daaronder wat in jou situasie van toepassing is. 

 

Lees eers die inhoud van die gebed asseblief noukeurig deur en besluit of jy bereid is 

om met die inhloud saam te stem.  Hier volg die gebed: 

 

Here, ek erken dat ek ‘n verlore sondaar is.  Ek erken dat ek myself nie kan red nie.  

Net U kan my red.  Vergewe my al my sondes en help my om dit te laat staan.  Ek maak 

my hart vir U oop.  Kom in, Here Jesus.  Ek neem U aan as my persoonlike Verlosser.  

Ek glo dat U in my plek gesterf het, dat U my skuld by God betaal het.    Ek aanvaar nou 

die versoening wat U vir my bewerk het deur U dood en opstanding.  Ek glo, Here, dat 

U my gebed verhoor het soos U beloof het om te doen.  Help my om aan ander te vertel 
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dat ek U as my Verlosser aangeneem het, en help my om voortaan te lewe en te werk 

tot eer van U nooit volprese Naam.  Amen. 

 

Is jy tevrede? Is jy gereed om die gebed te bid?  Lees dit dan as ‘n gebed, as jou eie 

gebed, asseblief.   Lees dit nou. 

 

Dankie dat jy gewillig was om hierdie gebed te bid.  Nou weet jy dat jy Hom aangeneem 

en dat Hy jou aangeneem het.  Jy weet dit omdat jy dit gedoen het en omdat Hy beloof 

het om jou sondes te vergewe (1 Joh. 1:9) en aan jou die ewige lewe te gee. (1 Joh. 

5:12) 

 

Vertel aan ander wat die Here vir jou gedoen het en dat Hy jou genadig was. (Vgl. Matt. 

10:32, Mark. 5:19, Heb. 13:15, Op. 12:11) 

 

Word dadelik ‘n getuie vir Jesus  (Hand. 1:8) en ‘n visser van mense.  (Matt. 4:19)  Hy 

wat dit doen, doen groot werk. (vgl. Jak. 5:19,20), bring groot vreugde (Luk. 15:10), en 

ontvang groot loon. (Dan. 12:3; Op. 22:12) 

 

Elke kind van God moet besef dat die Here ons geskep het om ons  lewe te wy aan die 

goeie dade waarvoor ons bestem is (Ef, 2:10; Gal. 6:9, 10; Heb. 13:16) en ons moet 

mekaar dien met die gawes wat ons van die Gees ontvang het. (1 Pet. 4:10) 

 

Onthou: ‘n Boom word aan sy vrugte geken. (Matt. 7:16-20, 1 Tess. 1: 4-10, 1Joh. 2:3-

5)  Luister en jy sal lewe.     

 

3.2.2    Temas van Seksies. 
 

Seksie 1 Dit is vir almal wat die brief lees. 

 

Seksie 2 Hierdie brief is vir almal wat tot hulle bewuste leeftyd gekom het. 
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Seksie 3 Christus Jesus staan buite totdat daar vir Hom oopgemaak word. 

 

Seksie 4 Ons verlossing vind plaas op die oomblik wanneer ons ons harte vir Hom 

oopmaak. 

 

Seksie 5 Elkeen moet vir Christus Jesus oopmaak, of hy nou verbondskind is of 

nie. 

 

Seksie 6 Die besef van ons redding geld van daardie oomblik af wat ons Hom deur 

die geloof aangeneem het. 

 

Seksie 7 Elke mens se redding vind nie presies eenders plaas nie. 

 

Seksie 8 Vir suigelinge wat vroeg te sterwe kom, geld daar ‘n ander reël. 

 

Seksie 9 Mense besef nie altyd die noodsaaklikheid daarvan om gered te word nie. 

 

Seksie 10 Die gevaar bestaan dat ons op valse fondamente kan bou. 

 

Seksie  10.1 Ons kan dink dat ons reeds salig is omdat ons aan ‘n kerk behoort. 

 

Seksie  10.2 Ander weer kan reken dat hulle goeie werke ‘n waarborg vir hulle 

verlossing is. 

 

Seksie 10.3  Selfs ‘n mooi lewe is geen waarborg dat ons reeds gered is nie. 

 

Seksie 10.4  Baie mense dink dat gebedsverhoringe ‘n bewys is dat ons reeds gered is. 

 

Seksie 10.5 Hoe dikwels bou mense hulle saligheid op die feit dat die Here hulle 

gehelp het! 
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Seksie 11 Getuienisse vanuit die Skrif is genoegsaam om ons te laat verstaan dat 

alle mense gered moet word. 

 

Seksie 12 Die Skrif leer ons dat ons onsself nie kan red nie. 

 

Seksie 13 Dit is God wat ons red.  Hy doen alles. 

 

Seksie 14 Die Here doen dit egter nie alleen nie, ons moet ons harte vir Hom                  

oopmaak. 

 

Seksie 15 Die Here bly klop. 

 

Seksie 16 Hy klop met dringendheid. 

 

Seksie 17 Die Here klop deur te praat. 

 

Seksie 18 Ons moet kan hoor. 

 

Seksie 19 Hoe ons moet oopmaak? 

 

Seksie 20 Hoe om te weet dat Hy my gered het, dat Hy ingekom het en my gered 

het. 

 

Seksie 21 Moenie bang wees om die Here as jou Verlosser aan te neem nie. 

 

Seksie 22 Wanneer ons moet oopmaak. 

 

3.2.3 Hierdie betrokke fase bestaan uit 11 faktore.  Elke faktor word met ‘n spesifieke 

aanwysing bepaal. 
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Faktor 1  DIE  PREEK 

 

Die preek word nou verkennend deurgegaan.  Daar sal nou gekyk word na die 

algemene kenmerke wat die vorm van die preek aanbetref, soos die lengte, 

kenmerkende woorde, spreekstyl van die struktuur van die preek (Pieterse 2005). 

 

Net soos die meeste van sy preke, is ook hierdie preek ‘n tematiese preek.  Dit handel 

oor hoe om salig te word. 

 

Die preek is in gedrukte vorm en in  twee-en-twintig  seksies opgedeel.    As hy hierdie 

preek mondeliks sou aanbied sou dit so plus minus veertig minute neem, wat definitief 

te lank is.   Die regte aanbiedingstyd is twintig minute. 

 

Die kenmerkende woorde wat in hierdie preek voorkom is:  Jesus Christus, wat ook met 

woorde soos Here en Verlosser afgewissel word.   Daar word ook heelwat na: God en 

Heilige Gees verwys. 

 

Ander woorde wat ook heelwat voorkom is, is persoonlike voornaamwoorde soos: ons, 

jy, julle en ook ’n woord soos elkeen. 

 

Waarop dit neerkom is dat dit hier gaan om Jesus Christus deur wie mense met God 

versoen word.   Die mense moet dit kan glo.  Ook hierdie geloof word deur die Heilige 

Gees in mense se harte bewerk. 

 

Die preekstyl is argumentatief. 

 

Faktor 2  DIE  HOORDER. 

 

Nou moet daar eers vasgestel word of die hoorder in hierdie betrokke preek as ‘n 

deelnemer, of as ‘n aangesprokene, aangespreek word.  In hierdie preek word die 

hoorder as deelnemer, sowel as ‘n aangesprokene, aangespreek. 
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Die aanwysings dat hy as deelnemer aangespreek word, is woorde soos:  “ons”  kom  

honderd-en-tagtigkeer voor; “julle” kom agt-en-twintigkeer voor; “ek” kom drie-en-

sestigkeer voor; “sy” kom  agtienkeer voor; “hulle” kom vier-en-twintigkeer voor;  “hy” 

kom  vyf-en–dertigkeer voor; “hom” kom agtkeer voor; “my” kom dertienkeer voor; “jou” 

kom dertienkeer voor; “jy”  kom sewekeer voor;  “homself” kom tweekeer voor;  “joune” 

kom  tweekeer voor. 

 

As aangesprokene word na die volgende woorde verwys: “glo en geloof” kom 

dertienkeer voor; “oopmaak” kom negekeer voor; “aanvaar” kom agtkeer voor; 

“aanneem” kom veertienkeer voor; “weergebore” kom tweekeer voor; “bekering” kom 

veertienkeer voor.   “hoor” kom tienkeer voor; “gebede en bid” kom vierkeer voor. 

 

God is die Inisieerder van ons saligheid.  Hy gee dit vir ons deur Jesus Christus se 

soendood.  Die Heilige Gees werk die geloof in ons harte.  Die hoorder word as 

aangesprokene  opgeroep om hierop te reageer deur sy hart oop te maak  vir Jesus wat 

besig is om te klop, sodat Hy kan inkom. 

 

                       “welke mogelijke identifikacaties komen naar voren”? 
 

In seksies 5 en 14 is daar duidelike identifikasies met God se handelinge.   Let op die 

sleutelwoord in seksie 5:   “Elkeen moet vir Christus Jesus oopmaak, of hy nou ‘n 

verbondskind is of nie.” 

 

In seksie 14 tref ons die volgende sleutelwoord aan:  “Die Here doen dit egter nie alleen 

nie.” 

 

Die vraag of die hoorder subjek of objek van die toeëiening is, kan daar gesê word dat   

Jesus Christus die inisiatief neem deur aan die hoorder se hart te klop, tog het die 

hoorder die verantwoordelikheid om in die geloof, vir Jesus Christus oop te maak, sodat 

Hy kan inkom.   Dus kan ons sê die hoorder is objek in die preek. 
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                            “welke theologische antropogie steekt erachter? 
 

Stark verduidelik hierdie vraag as volg:  “op welke wijze zijn de hoorders betrokken in 

het heilswerk van God in Christus?  Hoe hebben zij deel aan die Heilige Geest en wat 

wordt er van hen verwacht, naar aanleiding van die prediking? (Pieterse 2005 : 123).  In 

die evaluering van Tutu se preek antwoord Pieterse so:  “Die betrokkenheid van die 

hoorders in die heilswerk van Christus, die handelinge van God en die werk van die 

Heilige Gees, met die verwagting dat die hoorders sal meewerk om die werk van God in 

Suid-Afrika word duidelik in die geheel van die preek uitgespreek” (Pieterse 2005 : 124). 

 

Dit wat Pieterse hier sê, kan net so van toepassing op Marais se preek gemaak word.  

Hy maak baie gebruik van Bybeltekste waardeur hy ‘n oproep op die hoorders maak om 

tot geloof en bekering te kom. 

 

Faktor 3  DIE BYBELTEKS. 

 

Pieterse haal vir Stark aan wat die vraag as volg formuleer:  Hoe en in hoeverre is de 

preek op de Bybelteks betrokken?  (Pieterse  2005 : 124). 

 

“Teksbetrokkenheid” 
 

Net soos in al sy preke maak Marais baie van Bybeltekste gebruik.  Elke punt wat hy 

stel, elke oproep, elke vermaning staaf hy met ‘n Bybelteks. 

 

“Hermeneutiek” 
 

Aan die hand van Bybeltekste verduidelik Marais aan die hoorders hoe hulle salig kan 

word, op grond van God se liefde vir hulle in Jesus Christus.   Dat Christus Jesus bly 

klop aan hulle harte en dat hulle vir Hom moet oopmaak.  Sy hermeneutiek  funksioneer 

eintlik as ‘n direkte toepassing van die tekste op die hoorders, sonder om 
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historieskritiese navraag na die verstaan van  die eerste hoorders van die  Bybeltekse 

te doen.  

 

“Gods woord en mensenwoord” 
 

Vir Pietere gaan dit om die vraag of die Bybelteks as gesaghebbende woord ervaar 

word en om die verhouding tussen die Bybel as woord van mense en as woord van 

God.  (Pieterse  2005) 

 

Marais glo om van Bybeltekste gebruik te maak, want sodoende kom God self aan die 

woord.   Die Skrif  kom van die Gees en gee lewe”  (Marais  1996 : 19).  ‘n Bietjie verder 

sê hy:  Dit is om hierdie rede dat ek probeer om in my boodskappe niks te sê as ek dit 

nie met ‘n getuienis uit die Bybel kan staaf nie  (Marais 1996 : 20). 

 

Hoewel hy baie na Bybelskrywers verwys, reken ek dat dit tog vir hom ‘n uitgemaakte 

saak is, dat dit die Here self is wat aan die woord is.  Die Skrif kom van die Gees en gee 

lewe (Joh. 3:36)  (Marais 1996 : 19).  In seksie 17 haal hy direk vir Jesus aan wat in 

Luk. 10:16 vir Sy dissipels sê:  “Wie na julle luister, luister na My, wie vir julle verwerp, 

verwerp My, wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het.”  (Marais 1996 : 91).     

Nog steeds in seksie 17, haal hy vir Paulus in Rom. 10:17 as volg aan:  “Die geloof kom 

dus deur die prediking wat ons hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging 

van Christus” (Marais 1996: 92).  Dan maak hy die volgende opmerking:  Die Here klop 

dus ook deur die prediking wat ons hoor (Marais 1996 : 92).  Hieruit kan ons aflei dat 

alhoewel hy verwys na die Bybelskrywers, dat dit nog altyd die Here self is wat aan die 

woord is.  Baie tekste wat hy aanhaal is direkte aanhalings van wat die Here self sê.  In 

die inleidende gedeelte van die preek haal hy direkte woorde van die Here Jesus 

Christus in Op. 3:14-22 aan.  

 

In seksie 9 is daar ‘n direkte aanhaling van Jesus in Matt. 7:22,23:  “Baie sal daardie 

dag vir My sê: “Here, Here, het ons dan nie in U  Naam gepreek nie, deur U Naam 

duiwels uitgedryf en deur U Naam baie wonders gedoen nie? Dan sal Ek openlik vir 
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hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God 

oortree. ”   

 

In seksie 12 is twee direkte aanhalings van die Here self.  Die kom voor in Joh. 3:3:  “As 

iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”   In 

Joh. 3:63 sê Jesus:   “Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit 

nie doen nie.”   

 

In seksie 15 sê Jesus in Luk. 23:43 vir die rower aan Sy linkerkant:  “Ek verseker jou: 

vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”   

 

In seksie 18  is daar paar direkte aanhalings van die Here:  Open. 3:20:  “As iemand My 

stem hoor …”  In Matt: 13:14,15  sê Jesus: “Julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan 

nie, en kyk en kyk, en tog niks sien nie.”  

 

In seksie 19 is daar ook twee direkte aanhalings.  In  Open. 22:17 sê die Gees en die 

bruid:  “kom!”  In Spreuke 23:26 (o.a.v.)  “My seun en My dogter, gee My jou hart.”   

 

In seksie 20 het ons in Open. 3:20 ‘n belofte van die Here:  “As iemand My stem hoor 

en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan, en saam met hom die feesmaal hou, en hy 

saam met My.”   

 

In seksie 21 is daar twee plekke waar daar direkte verwysings na die Here is. Die een 

plek is Joh. 3:37 waar Jesus sê:  “Ek sal Hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie.”   

Die ander plek is in Joh. 10:27,28 waar Jesus sê:  “Ek gee hulle die ewige lewe, en 

hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit My hand ruk nie.”   

 

In seksie 22 word  2 Kor. 6:2 aangehaal waar die Here sê: “Op die regte tyd het Ek jou 

gebede verhoor en die dag van redding het Ek jou gehelp.  Kyk, nou is dit die regte tyd, 

nou is dit die dag van redding.”       
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“Toepassing” 
 

In sy hele preek maak Marais net van Bybeltekste gebruik.  Baie van sy toepassings 

word met Bybeltekse gedoen. Tog is daar die enkele plekke waar hy vanuit die 

Bybelteks sy toepassing maak.   

 

In seksie 1 haal hy vir Open. 3:22 as volg aan:   “Elkeen wat kan hoor, moet luister na 

wat die Gees vir die gemeentes sê.” Dan verduidelik hy dit as volg:  Die woord vir 

gemeente staan in die meervoud geskryf.    Hierdie opdrag kom voor in al die sewe 

briewe (Open. 2:7,11,17,29;  3:6, 13,22).   Dit beteken dat al sewe briewe in al sewe die 

gemeentes voorgelees moes word.   Bepaalde sake word in bepaalde gemeentes 

beklemtoon, maar al die opdragte in al sewe briewe geld vir al sewe gemeentes.”  Hy 

pas dit toe deur te sê dat die boodskappe in hierdie briewe geld vir elkeen wat dit tot by 

die wederkoms lees.    

 

In seksie 2 haal hy vir Open. 3:22 as volg aan:  “Hierdie brief word geskryf aan almal 

wat kan hoor en moet luister.”  Hy pas hierdie teks as volg toe:  Dit beteken dat almal 

wat tot hulle bewuste leeftyd gekom het. Dit is almal wat die verskil tussen hulle linker- 

en regterhand ken.   Almal wat verantwoordelikheid kan aanvaar.  Almal van wie 

rekenskap geëis kan word.        

 

In seksie 15 verwys hy na Jakobus 4:13-17 waar ons gewaarsku word dat ons môre 

dood kan wees.   Hy pas dit toe deur die verhaal van die Van der Bergs in Krugersdorp 

te vertel by wie hy huisbesoek gedoen het.  Daardie spesifieke aand het hy aan hulle 

die weg van die saligheid verduidelik.   Die volgende môre is meneer Van der Berg toe 

oorlede, maar gelukkig het hy en sy vrou hul saak met die Here reggemaak.    

 

In seksie 17 haal hy vir Paulus in Rom. 10:17 aan as hy sê:  “Die geloof kom dus deur 

die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van 

Christus.”  Hierop sê Marais dat die Here klop dus ook deur die prediking wat ons hoor. 
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Faktor 4  “DIE VOORGANGER (PREDIKER)” 
                           

                                     “Voorgangersprofiel” 
 

Hier moet gekyk word in hoe ‘n mate bied die prediker homself aan, en wat is sy 

verhouding met die hoorders.   Daartoe analiseer ons veral die gebruik van die ek-vorm 

en die ons-vorm (Pieterse 2005 : 125).  Marais gebruik die ek-vorm drie-en-sestigkeer, 

waarvan hy vier-en-twintigkeer na homself verwys.  So ook die ons-faktor. Hy gebruik 

dit honderd-en-sewentigkeer, waarvan hy honderd vyf-en-veertigkeer na homself 

verwys. 

 

Dit is vir ons ‘n goeie aanduiding dar hy homself met die hoorder vereenselwig. 

 

Faktor 5  “DIE  KONTEKS” 
 

Volgens Pieterse word die kontekstuele elemente op drie verskillende vlakke vasgestel:   

“Die liturgiese konteks, die kerklike konteks en die samelewingskonteks en die kulturele 

konteks en aktualiteit” (Pieterse 2005 : 126).  Hierdie preek is ‘n aktualiteit, omdat dit 

baie belangrik is dat mense sekerheid van hulle saligheid sal hê.    Dit geskied binne die 

kulturele konteks, in die opsig dat die Afrikaner oor die algemeen sy Godsdiens ernstig 

opneem.  Die Afrikaner het ‘n sterk behoefte aan sekerhede in sy lewe.  Hy wil ‘n anker 

hê om aan vas te hou.  As gevolg van sy sterk Godsdientige inslag, is die Afrikaner 

bewus van ‘n lewe hierna waarvoor hy reg moet wees. Dit geskied ook binne die 

kerklike konteks, in die opsig dat dit die kerk se roeping is om mense tot 

geloofsoortuiging en bekering te lei.  Dit dien gemeld te word dat Marais skitterend 

daarin slaag om binne die Ned. Geref. Kerk. waarvan hy ‘n emeritusleraar is, se  

Reformatoriese slagspreuk van:  “Christus alleen;”  “genade alleen;”  “geloof alleen;”  te 

bly.         
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Faktor 6   “DIE  HEILIGE  GEES” 

 

Pieterse haal vir Stark as volg aan:  “Op welke wijze komnt de Heililge Geest te sprake 

in de preek? Wordt de werkzaamheid van de Geest verbonden met die 

tegenwoordigheid van God of van Jezus”  (Pieterse 2005 : 126).  (Sien 2.1.1.6 hierbo). 

Marais neem Hand. 3:20 as teks:  “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop.  As iemand 

My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die 

feesmaal hou, en hy saam met My.” 

 

Vanuit hierdie teks beklemtoon Marais die feit dat dit God drie-enig is wat die inisiatief in 

ons saligwording neem. Dit is Jesus wat die klopwerk aan ons harte doen. Vanaf 

seksies 15 tot 17 behandel hy Jesus se kloppery aan ons harte van naderby.  Let op die 

volgende sleutelwoorde/temas in die onderskeie seksies: Seksie 15: “Die Here bly 

klop.”  Seksie 16:  “Die dringendheid van die klop.”  Seksie 17:  “Hy klop deur te praat.”     

Wat die rol van Jesus Christus verder aanbetref dien gemeld te word dat dwarsdeur die 

hele preek word daar na Jesus se versoeningswerk verwys. 

 

Daar is direkte verwysings na die werking van die Heilige Gees.  Hy haal Open. 3:22 

aan:  “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.” In 

seksie11 verwys hy na Joh. 3:6:  “Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die 

Gees gebore is, is  gees.” 

 

Seksie 12.  Let  op die sleutelwoord:  “Die Skrif leer ons dat ons onsself nie kan red 

nie.”  En dan haal hy vir Jesus in Joh. 6:63 aan:  “Dit is die Gees wat iemand lewend 

maak; die mens self kan dit nie doen nie.”  In seksie 19 verwys hy na Op. 22:17:  “Die 

Gees en die bruid sê:  “Kom.”  In seksie 20, verwys hy na Rom. 14:17:  “Die koninkryk 

van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede 

en vreugde,  wat die Heilige Gees ons gee.”  Op ander plekke verwys hy na die Here en 

soms na God, wat in mense se harte werk dat dit vir Hom kan oopgaan.  In seksie 7 

verwys hy na Hand. 9:1-9, waar God in Paulus se lewe ingegryp het toe hy oppad na 

Damaskus was.  In seksies 13 en 14 verwys hy na Hand 16:14, waar ons lees dat die 

 
 
 



 100

Here Lidia se hart geopen het, sodat sy kon ag slaan op wat Paulus gesê het.  In seksie 

16 verwys hy na Jer. 31:18 waar Jeremia sê:  “Here bekeer ons sodat ons ons kan 

bekeer.”  Dit moet ook gemeld word dat hy heel deur die preek aandui dat dit God is, 

wat vir Jesus as geskenk vir ons gegee het om ons met Homself te versoen. 

 

In hierdie preek gee hy die aanduiding van dat dit die Heilige Gees is wat in mense se 

harte werk, en op ‘n ander plek sal hy weer sê dat dit God of die Here is wat werk, 

terwyl hy ook na Jesus sal verwys.  Dit behoort nie verwarrend te wees nie. Marais 

doen hierdie verwysings aan die hand van Bybeltekste, en ‘n mens verwonder jou aan 

die aangrypende manier wat God in Mense se lewens werk.  

 

Die volgende faktore wat ek nou gaan bybring, kom nie in Stark se metode voor nie.   

Dit is modelle wat Marais by Bingle gekry het.  Bingle het dit by Jesus se leringe 

geïdentifiseer. 

 

Faktor 7   AANSKOUING 

 

By aanskouing gaan dit om sintuiglike waarneming, veral die oog en die oor (Bingle 

1962).  ‘n Baie treffende voorbeeld in die Bybel is waar Jesus in Matt. 22:15-21 vir die 

Herodiane op die vraag of dit geoorloof is om belasting te betaal of nie.  Hy het vir hulle 

gesê om vir Hom ‘n belastingmunt te bring. Toe hulle vir Hom ‘n penning met die keiser 

se kop daarop gebring het, het Hy vir hulle gesê om aan die keiser te betaal wat die 

keiser toekom (Marais 2001). 

 

In seksie 18 pas Marais hierdie metode baie treffend toe. Dit gaan daaroor dat ons moet 

kan verstaan dat Jesus in ons plek gesterf het.  Dan verduidelik hy dit as volg  “Laat jou 

linkerhand jou voorstel en jou regterhand die Here Jesus.  Laat ‘n boek jou sondelas 

voorstel.  Plaas nou die boek op jou linkerhand, dit wil sê op jouself.  So staan ons voor 

God.  Ons sondes en ons ongeregtighede het ‘n skeidsmuur tussen ons en God 

geword, soos Jes. 59:2 uitdruklik leer.   Neem nou die boek van  jou linkerhand af weg 

en  plaas dit op jou regterhand, dit wil sê, op Christus Jesus.  Dit is wat God op Golgota 
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met ons sondes gedoen het.  Hy het dit op Christus Jesus gelê (Marais 1996 : 95).    

Nog steeds in  seksie 18 maak hy van hierdie metode gebruik.  Om die Seun van God 

te ontvang is soos om ‘n geskenk te ontvang.  “n Mens kry dit gratis.  Dan neem hy ‘n 

horlosie as ‘n voorbeeld.  Hy sê:  “As iemand aan jou ‘n horlosie skenk, dan neem jy dit 

met jou hand.  Maar so kan ons nie vir Christus Jesus ontvang nie.”  Om Jesus aan te 

neem, (vgl. Joh. 1:12; Kol. 2:6,7) beteken om Hom te aanvaar vir wat Hy is – die Een 

wat in ons plek gesterf het en opgewek is (Rom. 4:25),  en die Een wat ons Here en ons 

God is  (Joh. 10:28) (Marais 1996 : 96).   In seksie 20 sê hy dat ‘n mens sal weet dat Hy 

jou gered het.  Dan  sê hy:  Wanneer ‘n pa vir sy kind sê dat hy tien sent in sy hand het,  

wat het hy in sy hand?  Tien sent!   Hoe weet die kind dit?  Sien hy dit?  Nee, maar hy 

weet omdat sy pa so sê.   Hy glo sy pa sal nie vir hom lieg nie (Marais 1996 :102). 

 

In vergelyking met ‘n ander preek van Marais wat ek geevalueer het, (sien hoofstuk 2) 

maak hy in hierdie preek op ‘n treffende wyse van hierdie metode gebruik. 

 

Faktor 8  MEDEDELING 
 

Hier gaan dit om vertelling, verduideliking, beskrywing en vergelyking (Bingle 1962).   

   

                                     Vertelling 
 

Hiervan maak Marais op paar plekke gebruik: 

 

 In seksie 15 vertel hy dat die Here bly klop, en dan moedig hy die hoorders aan om tog 

maar nie uit te stel nie.  Dan vertel hy hoe hy en ‘n diaken by die Van der Bergs in 

Krugersdorp huisbesoek gedoen het.    Hulle het aan hom gevra of ‘n mens seker van 

jou saligheid kan wees, waarop hy toe aan hulle so goed as wat hy kon, die weg van 

verlossing verduidelik het.  Hulle het dit verstaan.   Hy en sy diaken het weer vertrek.  

Die volgende môre het hulle verneem dat mnr. Van der Berg gesterf het. Toe hulle by 

mev. Van der Berg aangekom het, het sy hom die versekering gegee dat hulle die 

vorige aand, nadat hulle huisbesoek ontvang het, hulle  saak met God uitgemaak het 
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In seksie 18 vertel hy na aanleiding van Hand. 8 hoe Filippus aan die Ethiopiër gevra 

het:  Verstaan u wat u lees?  Die Ethiopiër het geantwoord: “Hoe sou ek kon as 

niemand dit vir my uitlê nie?  Dan vertel hy hoe Filippus Jes. 53 aan hom uitgelê het.   

Verder in seksie 18 vertel hy die verhaal van die tweelingbroers  wat in Londen gewoon 

het.  Die een broer, Peter het die wêreld gedien, terwyl John God gevrees het.   Peter 

het op straat ‘n man vermoor en is deur die polisie betrap.  Hy het vir die polisie 

weggehardloop, en by die huis van sy broer John aangekom.  Daar het John die 

bloedbevlekte klere van sy broer aangetrek en vir die polisie gewag.  Daar het hulle 

hom dan ook gearresteer.  In die hofsaak wat gevolg het, is John ter dood veroordeel.  

Sy laaste wens was dat ‘n verseëlde koevert aan sy broer oorhandig moes word.   Daar 

is toe aan die versoek voldoen.  Peter was voortdurend onder die invloed van drank en 

het nie geweet wat intussen met John gebeur het nie.  John het aan Peter geskryf:  Ek 

het met jou klere aan gesterf in jou plek.  Leef  jy voortaan  my lewe met my klere aan in 

my plek.   Met die lees van die brief het hy hom nugter geskrik en besef wat hy sy broer 

John aangedoen het. Hy het homself aan die polisie oorgegee en alles vertel wat 

gebeur het.  Daar was weer ‘n  hofsaak.  Die regter se uitspraak was soos volg:  “Die 

hof erken dat ‘n verkeerde persoon vir die moord opgehang is. Die moordenaar is tans 

in die hof.  Maar die hof spreek die moordenaar vry, want iemand het reeds met sy lewe 

vir die moord betaal.”    

 

In seksie 19 vertel hy dat hy op ‘n sendingstasie die hoofman se toesemming gevra het 

om vir sy mense ‘n erediens te hou.  Die hoofman het sy nuwe hut vir Marais gaan wys.  

Daar aaangekom het die hoofman voor die hut, wat oop was, gaan staan en vir die 

mense binne gevra of hy en die leraar maar binne mag kom.   Die mense binne het 

gesê dat hulle maar kon binne kom.  Dit het vir Marais aan Open. 3:20 laat dink.  

 

                                 Verduideliking 
 

In seksie 7 noem hy dat alle mense nie op dieselfde manier tot bekering kom nie.   Hy 

verduidelik dit aan die hand van Paulus wat op ‘n drastiese wyse tot bekering gekom 

het, terwyl Timoteus op ‘n rustige manier tot bekering gekom het.  Dan gaan hy veder 
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deur te sê dat as jy dalk twyfel of jy al vir Jesus as jou Verlosser aangeneem het, omdat 

jy nie die datum van bekering kan onthou nie, maak dan liewer dubbel seker.  Hy 

verduidelik deur te verwys na die keer toe hy sy treinkaartjie vergeet het.  Dit was vir 

hom ‘n groot verleentheid gewees.   

 

In seksie 15 waar hy sê dat die Here sal bly klop, sê hy dat ‘n mens kan sê dat jy tot op 

die laaste sal wag.  Hierop sê hy dat die Here altyd daar sal wees en bly klop, maar tog 

is dit ‘n risiko om tot op die laaste te wag.  Dan verduidelik hy dit aan die hand van Jak. 

4:13-17 dat ons nie weet wat môre en oormôre vir ons inhou nie.  Hy verduidelik dit 

verder deur middel van die vertelling van Van der Berg, aan wie hy die saligheid 

verduidelik het, en wat toe kort daarna oorlede is.    

 

In seksie 17 vertel hy dat die Here klop deur met ons te praat.  Hy verduidelik dan aan 

die hand van Luk. 10:16 hoe Hy met ons praat.  Hy haal Jesus aan:  “Wie na julle 

luister, luister na My;  wie vir julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp 

Hom wat My gestuur het.”  Marais verduidelik verder deur te sê dat die stem van die 

prediker is die stem van die Here.  Dit wil sê dat as ons die stem van die prediker hoor, 

dit so goed is asof ons die stem van die Here hoor (Marais 1996 : 92).  Aan die einde 

van daardie seksie sê hy:  Die Here klop dus deur die prediking wat ons hoor (Marais 

1996 : 92).      

 

In seksie 18 sê hy dat ‘n mens kan hoor, sonder om te hoor. Hy verduidelik deur te 

vertel van ‘n katkisant aan wie hy die weg van saligheid verduidelik het.  Hy het haar 

gehelp om belydenis van geloof af te lê. Ses maande later was sy saam met 

medestudente vir wie hy uitgenooi het om agter te bly sodat hy aan hulle die weg van 

verlossing kon verduidelik.   Agterna het sy hom met trane kom bedank, omdat sy nou 

haar Verlosser leer ken het.  Hierop reageer Marais deur te sê dat sy ses maande 

tevore gehoor het, en tog nie gehoor het nie.   
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Later in seksie 18 verduidelik hy dat Jesus in ons plek gesterf het as volg:  Dit is soos 

wanneer Christus Jesus aan die kruis, wat vir Barabbas voorberei was, gespyker word.  

Barabbas sou kon sê:  “Daar hang Hy in my plek!”  (Marais 1996 : 95).    

 

In seksie 19 verduidelik hy hoe ons moet oopmaak.  Hy verduidelik dit aan die hand van 

die verhaaltjie, toe hy op ‘n sendingstasie die hoofman toestemming gevra het om vir sy 

mense ‘n diens te hou.   Die hoofman het vir Marais sy nuwe woning gaan wys.   

Hoewel die deur oop gestaan het, het hy nogtans by die deur gaan staan en vir die 

mense aan die binnekant gevra of hy en die leraar maar kon inkom.  Van binne af het 

hulle toestemming gekry om in te kom.  Dan verduidelik hy hoe ons moet oopmaak.  Die 

Here sê:  “My seun en My dogter, gee My jou hart.”  Ons antwoord:  ”Ja, Here, hier is 

my hart.” 

                               Vergelyking 
 

In seksie 16 doen Marais na aanleiding van 2 Kor. 5:20, ‘n dringende oproep dat ons  

die versoening met God wat Hy in Jesus Christus bewerk het, moet  aanvaar.     Dan 

vergelyk Marais hierdie dringende oproep met ‘n huis wat brand en waarin mense 

slaap.  Nou sê hy dat as ons daarvan weet, dan sal ons mos aanhou met klop totdat die 

slapende mense daarbinne wakker is.   In seksie 19 gaan oor die vraag:  Hoe moet ons 

vir Hom oopmaak?  Om vir die Here oop te maak, sê Marais, kan ons  doen  soos wat 

die tollenaar  gedoen het, toe hy tot God gebid en gesê het:  “O God wees my sondaar, 

genadig.” (Luk. 18:13).  Marais sê dat ons dit ook kan doen soos wat Saggeus dit 

gedoen het.  Hy het Jesus met blydskap in sy huis en in sy hart ontvang (Luk. 19:3-6). 

Daarna het hy onderneem om reg te maak alles wat hy verbrou het (Luk. 19:8).  Ons 

kan dit ook doen soos die rower wat vir Jesus aan die kruis gesê het:  “Jesus, dink aan 

my wanneer U in U koninkryk kom (Luk. 23:42). In seksie 20 vertel Marais van die 

blydskap en vreugde wat daar in ons harte behoort te wees nadat ons vir Jesus in die 

geloof aanvaar het.  Dan vergelyk hy dit met ‘n brief wat jy onverwags  van  ‘n prokureur 

ontvang wat jou  meedeel dat jy ‘n fortuin geërf het.  “n Mens sal dan vol  blydskap en 

vreugde wees.” 

Marais het in ‘n redelike  mate hierdie metode benut. 
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Faktor 9  ONTWIKKELING (DENKE)  
 

Vir Bingle gaan dit om die vraag- en antwoordmetode (Bingle 1962).  Bingle sê dat die  

leerling deur vrae gelei moet word sodat hy feite (geloofswaarhede in ons geval) kan 

opbou (Bingle 1962).  Dan verwys hy na die treffende voorbeeld waar Jesus hierdie 

metode in Matt. 11: 7-9,16 en 17;  16:15,16; en 17:25,26 toepas.   Marais pas dit op die 

volgende wyse toe:   

 

Seksie 11:  Job vra: “Wie kan rein uit onrein laat voortkom? en dan antwoord hy self: 

“Niemand nie” (Job 14:4).  

 

In seksie 12 vra Jeremia:  “Kan ‘n Kussiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke?  Sou 

julle kon doen wat goed is, julle wat gewoond is aan die kwaad?” (Jer. 13:23).    

 

In seksie 17:  “Hoe klop die Here?”  Marais beantwoord die vraag deur na Open: 3:20 te 

verwys waar ons lees dat ons Sy stem moet hoor.  Hierop sê Marais dat Hy klop deur te 

praat.   

 

In seksie 18 verwys Marais na Filippus wat in Hand. 8:30 vir die Etiopiër vra: “verstaan 

jy wat jy lees?”  In vers 3 van dieselfde hoofstuk antwoord die Etiopiër met ‘n teenvraag: 

“Hoe sou ek kon as  niemand  dit vir my uitlê nie?”   In vers 34 van hoofstuk 8 vra die 

Etiopiër vir Filippus: “Sê asseblief vir my van wie praat die profeet hier, van homself of 

van iemand anders?” Dan sien ons dat Filippus reageer deur dit alles aan hom te 

verduidelik.   

 

In seksie 19 is die vraag:  “Hoe moet ons vir Hom oopmaak?”  

 

In seksie 20 is die vraag:  “Hoe sal ek weet dat Hy my gered het, dat Hy ingekom het?”  

Dan volg die antwoord: “Hy sê dit in Sy woord.”  Nog steeds in seksie 20:   Hoekom 

gebeur dit dat mense hulle bekeer, dat hulle hulle harte vir die Here Jesus oopmaak 

sodat Hy kan inkom, en dan sê hulle, hulle voel niks?” Marais beantwoord dit as volg: 
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“Die antwoord op hierdie vraag is doodgewoon dat ons hier te doen het met mense wat 

nie waarlik glo wat God beloof het nie.”    

 

Seksie 21:   “Is jy bang om die stap te doen?”  Marais reageer op hierdie vraag deur te 

verwys na Joh. 6:37 waar Jesus sê:  “Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp 

nie.”    

 

Seksie 22:  “Wanneer moet ons oopmaak?”  As antwoord hierop haal Marais vir  Paulus 

in 2 Kor. 6:2 aan:  “Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.”  Na 

anleiding van hierdie teks sê Marais die volgende:  “God se tyd is altyd nou. Hy staan 

op hierdie oomblik en klop aan die deur van jou hart.  As jy nou oopmaak, sal Hy nou 

inkom”  (Marais 1996 : 105). 

 

Faktor 10  SELFUITVINDING OF  HEURISTIESE METODE 
 

Volgens Bingle werk hierdie metode goed by groter leerlinge, en dat ‘n mens by die 

bestudering van een of ander geloofswaarheid ‘n aantal Bybeltekste aan die leerlinge 

sal gee, waaruit hulle afleidings moet maak, waarna die onderwyser dan noukeurig op 

elkeen se bevinding ingaan om wanopvattinge uit te skakel (Bingle 1962).  Daar is twee 

Skrifgedeeltes in die Bybel waar Jesus hierdie metode toepas nl. Matt. 16:15; 21:24,25.   

Hierdie metode pas uitstekend in by Marais se styl van prediking, in die sin dat wanneer 

hy preek, dan maak hy van ‘n aantal Bybeltekste gebruik om die geloofswaarhede wat 

hy voorhou, toe te lig sodat die hoorders daaruit hulle afleidings kan maak.   

 

In sy preek wat ek in hoofstuk 2 geëvalueer het, ontbreek die kontrolering om vas te stel 

of die hoorders dit regtig verstaan. In hierdie preek kontroleer hy nie regtig nie, maar 

wat hy tog wel doen is om die hoorders te help om op die klop van die Here te reageer.  

Hierdeur maak hy seker dat hulle verstaan  hoe dit gedoen moet word.  Hy nooi hulle uit 

om saam met hom te bid.  Hy plaas hulle geensins onder druk nie.  Hy nooi hulle uit om 

eers die gebed wat hy uitgeskryf het, deur te lees en dan te besluit of hulle bereid sal 

wees om dit te bid.   Na die gebed sê hy:  “Dankie dat jy gewillig was om hierdie gebed 
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te bid.  Nou weet jy dat jy Hom aangeneem het en dat Hy jou aangeneem het”  (Marais 

1996 : 108). 

        

Hieruit kan ‘n mens aflei dat hy hiermee wil seker maak dat hulle weet dat hulle Hom 

aangeneem het.  Dit kan ‘n mens as kontrolering beskou. 

 

Faktor 11 IS DIE SPITS VAN SY PREDIKING DIE OPROEP TOT 
BEKERING? 

 

Die oproep om op die klop van die Here te reageer, begin by seksie 14 en dit volg ‘n 

logiese opbou tot by seksie 22, waar hy die hoorders in gebed  begelei om die saligheid 

in Jesus Christus te aanvaar.  

 

3.2.4 GEVOLGTREKKING 
 

Anders as in die preek van hom wat in hoofstuk 2 geëvalueer is, gebruik hy in 

hierdie preek al vier die metodes skitterend. Dus kan ons sê dat sy preekteorie 

en preekpraktyk  mooi bymekaar uitkom. 

 

3.2.5   STRUKTUUR VAN DIE PREEK VOLGENS DIE TEMAS 

 

Die tema van hoe om salig te word, word betrek op die sekerheid van jou 

saligheid.  Hierdie sekerheid kom deur die Here Jesus in die geloof aan te neem.  

Jy kan en moet nou enige tyd van hierdie geleentheid gebruik maak, terwyl Hy 

besig is om aan jou hart te klop. 

 

3.2.6 STRUKTUUR VAN DIE PREEK EN SY PREEKTEORIE 
 

Uit bogenoemde (3.2.5) is dit, net soos sy preek in hoofstuk 2, duidelik dat die 

bekeringsdoel, die swaartepunt van sy preekteorie is. 
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Net soos in sy preek oor die uitvekiesing, is dit belangrik om uit die struktuur af te lei dat 

hy ‘n sterk logiese gang en ‘n deeglike argumentring  in sy preek volg, met die doel om 

sy hoorders tot bekering te lei. Dit is ‘n positiewe element van sy 

evangelisasieprediking, dat sy argumentasie ‘n logiese opbou het wat daartoe lei dat die 

hoorder nie anders kan as om ‘n geloofsoorgawe te maak nie. 

 

SLOT 
 

Dit blyk uit hierdie beskrywing van Marais se preekteorie en analise van beide hierdie 

preke van hom dat hy die Woord van God laat spreek.  Hy doen dit met logiese 

argumentering sodat hy sy groot doel in die prediking, naamlik bekering kan bereik.  

Marais se preekteorie en preekpraktyk stem ooreen.  Bekering is definitief die 

swaartepunt van sy preekteorie.  

 

In die volgende hoofstuk sal ons nou gaan kyk na ‘n kort beskrywing van die gangbare 

preekteorie van vandag.  
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HOOFSTUK  4 
 

‘N  EIETYDSE TEORIE VAN DIE PREDIKING 
 
4.1 Inleiding 
 

Om die wisselwerking tussen die preekteorie van Marais en gangbare eietydse  

preekteorie vas te stel, sal ek in hoofstuk 4 die eietydse preekteorie in diepte 

ondersoek. 

 

4.1.1 ‘n Hermeneuties–Kommunikatiewe Benadering 
 

Om  die hermeneuties–kommunikatiewe benadering in diepte te ondersoek 

verlaat ek my op die kundigheid van vier homilete:  Vos,  Pieterse, Dingemans en 

Immink. 

 

4.1.1.1 C. J. A.  Vos  
 

Vos  maak  binne die homiletiek ‘n  onderskeiding van die twee belangrike 

aspekte, naamlik  die  hermeneutiek  en  die kommunikatiewe dimensie 

(Vos : 1996).  Hierin  kry hy ondersteuning van Pieterse (2001 :17).  

Nogtans rig Vos ‘n pleidooi dat die twee nie van mekaar geskei moet word 

nie, omdat beide dimensies in die prediking belangrik is.  Om hierdie 

kwessie te omseil praat hy  dan van hermeneuties–kommunikatiewe 

preekteorie (1996 : 6). 

 

Om dan te benadruk hoe belangrik hierdie preekmodel is, wys hy daarop  

dat die kommunikasiehandelinge elke dag binne die gewoon alledaagse 

lewe van elke dag gesien kan word (1996 : 50).  Hy sê dat hierdie 

handelinge by uitstek gemik is op ontmoetings (1996 : 51).  Hy maak die 

opmerking dat dit ongelukkig so is dat dit nooit uit die oog verloor moet 
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word dat die mens op wie die evangelie gemik is, altyd vanuit ’n 

kommunikasiebreuk verstaan moet word nie (1996 : 52). Hierdie 

sogenaamde kommunikasiestoornisse loop vanaf die Genisisverhaal 

(Gen. 3) deur die hele menslike bestaan en moet daarom duidelik 

verreken word  (Vos 1996 : 52). 

 

Vos trek dit mooi deur na die prediking met die volgende opmerking:  In 

die preek gaan dit dus primêr om  kommunikatiewe handelinge (Vos 1996 

: 53).  Hy lig twee basiese kommunikasiemodelle uit wat in die homiletiek 

gevolg kan word (1996 : 168). 

 

• Aan die een kant is daar ‘n liniêre benadering, waar dit gaan om ‘n 

lynreg en kliniese oordrag van die boodskap vanaf ‘n sender na ‘n 

hoorder.  Vier basiese komponente is hier ter sprake, naamlik die bron, 

die boodskap, die kanaal en die ontvanger.  Een van die groot  

tekortkominge van hierdie model is egter dat die hoorder bloot as die 

ontvanger beskou word en dus in wese geen aktiewe rol te speel het 

nie. 

 

• Aan die ander kant is daar ‘n dialogiese benadering, waar dit  gaan om 

gespreksgenote wat in vryheid en op gelyke voet streef na onderlinge 

begrip en bestaansverwesenliking Pieterse 1995 – Desmond Tutu’s 

message (Vos 1996 : 178), en daar streng gesproke nie daarvan  in ‘n 

preekdiens sprake is nie, word die term hier wyer verstaan as ‘n 

insluiting van die liturgie asook die dialogiese en gemeenskaplik-

menslike proses van aktief luister, saamdink en saamworstel.  

 

Wanneer Vos (1996 :12) oor die hermeneutiek nadink, verstaan hy dit saam 

met Heitink as ‘n refleksie op die proses van die koms van God in Sy Woord 

na die mens in ‘n bepaalde situasie, waarin drie momente onderskei kan 
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word: eerstens die verstaan (begrip), tweedens die verstaanbaar maak 

(verklaring) en derdens die tot verstaan kom ( toe-eiening). 

 

• Fase een het te make met die ontsyfering van die historiese betekenis van 

die teks  binne ‘n bepaalde tyd en konteks. 

 

• Fase twee het te make met die verstaanbaar maak van hierdie teks   

binne die eietydse kultuur en konteks. 

 

• Fase drie het te make met die huidige hoorder wat tot verstaan kom van 

die teks vir ’n eie situasie  en konteks (Vos 1996 : 12). 

 

4.1.1.2   H. J. C.  Pieterse 
 

Soos reeds gemeld, is Pieterse net soos Vos  ‘n voorstander van die tweeledige 

model binne die homiletiek, naamllik die hermeneutiese dimensie en die 

kommunikatiewe dimensie (2001 : 17). 

 

Die buitengewoon belangrike rol wat die Woord van God binne die  

Gereformeerde tradisie speel, is vir Pieterse van kardinale belang. (Heyns en 

Pieterse (1990 : 5).  Hy sê dan ook dat prediking is immers ten diepste ‘n 

Bybelse opdrag (2001 : 18).  Sy standpunt stem ooreen met die Handboek vir die 

erediens (1983 : 155 – 157).  Hy word ook gesteun deur Robinson wat daarop 

wys dat  prediking vir die Nuwe Testamentiese skrywers uitgestaan het, as die 

gebeure waardeur God werk (1980 : 17).  Hy verwys dan na 1 Pet. 1:23-25 waar 

Petrus beskryf hoe die lesers uit onverganklike saad weergebore is en hoe 

hierdie onverganklike saad deur verkondiging en prediking van die evangelie na 

hulle gekom het. 

 

Daarom maak dit sin dat prediking vir Pieterse ten nouste aan die Skrif self 

verbind is (2001 : 19).  Ook hier word hy deur Robinson  gesteun: God spreek 
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tog deur die Bybel as die primêre instrument van kommunikasie met die mens 

(Robinson 1980 : 18).  Dit is die basiese belydenis van die Geref. tradisie 

(Dordtse Leerreëls Hoofstuk 1.17 Handboek vir die erediens 1983 : 229).  God 

se woord is Sy woord omdat Hyself daarin aan die woord kom (Pieterse 1979 

:51).   Hy sê ook dat die Goddelike woord is in mensetaal (1997 : 51).  Hy  wy 

hierop verder uit:   Dit stem ooreen met  artikel twee van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis wat ons leer dat God Homself deur Sy Goddelike Woord aan 

die mens bekend maak (Handboek vir die erediens 1983 : 155).   Uit die mond 

van Ebeling is die Woord van God waarneembaar in die Heilige Skrif (Pieterse 

1979 : 52). 

 

Pieterse (1993 : 107) gaan verder deur die konteks van die hoorder by te bring:  

Die handelingswetenskaplike benadering wat ‘n verbreding van die objek van die 

praktiese teologie bepleit, sodat kommunikatiewe handelinge in diens van die 

evangelie ook buite die kerk, binne die konkrete konteks van die samelewing, 

bestudeer kan word (Pieterse 1993:107).  Hy voeg ook by deur te sê dat wie die 

Skrif as kenbron wil respekteer, dit in gedagte moet hou dat die Skrif altyd vanuit 

‘n bepaalde ervaring verstaan moet word (1990 : 45). 

 

4.1.1.3 G. D. J.  Dingemans 
 

Vos en Pieterse se pleidooie word deur Dingemans gesteun.  Dingemans (1996 : 

136) sluit veral by Pieterse aan: Ook Hennie Pieterse heeft .....zijn  concept van 

een communiatatieve handelingstheorie anderzijds met een  pneumatologische 

theorie.  Dit ontwerp staat heel dicht bij hetgeen ook mij voor ogen staat. 

 

In sy boek oor die homiletiek (Dingemans 1991) sluit hy aan by die werke van 

Pieterse (Skrifverstaan en prediking 1979 en  Verwoording en prediking 1985).  
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4.1.1.4 Immink 
 

By Vos  en Pieterse se hermeneuties-kommunikatiewe benadering, gerugsteun 

deur Dingemans, bring Immink nog ‘n ander dimensie by, naamlik die historiese 

dimensie. Hy is van mening dat die geloofsproses nie alleen vanuit ‘n 

hermeneutiese hoek benader kan word nie (2003 : 191).   Vir hom is dit belangrik  

dat daar naas die hermeneuties-kommunikatiewe model, waar daar gepoog word 

om met die hoorder in sy konteks te kommunikeer, daar ook gekyk moet word na 

hoe God Homself in die geskiedenis van die volk Israel,  en in die persoon en 

lewe  van Jesus Christus geopenbaar het.   Hierdie historiese openbaring kan nie 

alleen vanuit ‘n  kultuur-historiese  oorlewering verstaan word nie, maar moet ook 

die noodsaaklike metafisiese dimensie van die heilshandelinge van God met die 

mens daarby betrek (Immink 2003 : 192). 

 

4.2 Prediking waarin die Woord van God gehoor kan word. 
 

In ‘n artikel in: In die Skriflig (2005 : 409-422) spreek Pieterse sy kommer uit 

vanweë die swak Skrifkennis by gemeentelede.   Daar kan verskeie redes voor 

wees, maar daar is enkeles wat voor die handliggend is: Die erfenis van die 

Verligting van die Kantiaanse epistemologie wat bykans alle dissiplines aan 

universiteite deurdring het, plaas ons die vertrekpunt dat Skrifkennis ware kennis 

is, onder druk.   Ook die heersende postmoderne filosofie meen ondanks haar 

nuwe belangstelling in metafore, simbole, en spiritualiteit, eintlik ook dat ons niks 

van God kan weet nie (vgl. Pieterse, 2005, Lyotard, 1990 oor die funksie van 

taal; Lose, 2003:19; Immink, 2003:46) (Pieterse 2005 : 411). Pieterse brei hierop 

verder uit:  Daar heers ‘n  geestesklimaat in ons Westerse denke (‘n denke 

waarvan die lede van die Afrikaanse kerke tradisioneel deel is) waarin dit moeilik 

word om van ‘n sprekende God extra nos te praat.  Daar het ‘n sterk 

antroposentriese gees ontstaan waarin die mens die maatstaf van alles is.  In die 

teologie word geworstel met die huidige siening van die werklikheid, naamlik dat 

ons eintlik, wat akademiese kennis aanbetref, niks van God kan weet nie (vgl. 
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byvoorbeeld Carson, 1996; Houtepen, 1997; Jüngel, 1999; Dingemans, 2000) 

(Pieterse 2005 : 411). God sit slegs in ons verbeelding, of hy is slegs ‘n 

religieuse simbool.  Dit is duidelik dat die prediking in hierdie denkklimaat, wat  

deur ‘n spesifieke kennisleer en taalfilosofie geskep is, in die moeilikheid is.  In 

die Nederduitse Gereformeerde Kerk, is daar byvoorbeeld nog verdere faktore by 

sommiges aan die werk soos ‘n postmoderne bevraagtekening van die gesag  

van die Skrif en aan die ander kant, ‘n charismatisering waarin die emosies van 

die mens sterk fuksioneer, met ‘n teologiese aanpak wat swaar leun op ‘n sterk 

evangelikaalse (ek verkies hierdie term om die soort teologie te beskryf, in  plaas 

van die Bybelese term “evangeliese”), of wat selfs op ‘n Pinksterteologie leun 

(Schoeman en Bisschoff, 2004 : 124) (Pieterse 2005 : 412). 

 

Die elektroniese media is net so ‘n groot faktor in die kwyning van die 

Skrifkennis.  Met die meer onlangse ontwikkeling van die elektroniese media is ‘n 

tydperk ingelui wat die mens se wyse van dink en kommunikeer ingrypend 

verander het (videosfeer).  Televisie vertoon byvoorbeeld beelde, nie konsepte 

nie.  Inligting word  aangebied in grepe of indrukke, eerder as in opeenvolgende 

orde.  Advertensies kom byvoorbeeld met vyftig beelde in dertig sekondes.  Die  

mens se konsentrasiespan is korter en ons luister meer passief (Pieterse 2005 : 

413).  Die bevinding van Kruger (2002 : 185–188) naamlik dat  hoorders van die 

preek by  lidmate van Afrikaanse kerke in die reformatoriese tradisie sukkel om 

te konsentreer as preke volgens hulle langdradig is, klop met hierdie teoretiese 

siening oor die videosfeer.  As ‘n  visuele medium is die beeld en grafika die hart 

van  kommunikasie en nie dit wat gespreek word nie (Pieterse 2005 : 413). 

 

Die veranderende lewensbeskouings en die tydsgees, soos hierbo kortliks 

geskets, het ‘n invloed op die lees van die Bybel en Skrifkennis van selfs 

kerklidmate (Pieterse 2005 : 413). 

 

Wat ook nog ‘n faktor is, is dat lidmate twyfel of die Skrif en die evangelie nog 

betroubaar is in die lig van hierdie diskussies wat in die koerante gevoer word 
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(Pieterse 2005 : 413).  Hierdie tydsgees lei tot die stygende ongeletterdheid  ten 

opsigte van die Bybel.  Om die stygende tendens hiervan vas te stel, verlaat 

Pieterse (2005 : 415) hom op Carson (1996 : 42):  In 1950 the Gallup 

organization asked the question.  Did you receive any religious instruction in your 

youth? Only 6 percent of Americans answered negatively. When the same 

question was put to people in 1989, the figure has  risen to 38  percent. 

 

In Suid-Afrika is ‘n longitudinale, kwantitatiewe ondersoek gedoen na die 

godsdienstige, politieke en sosiale vorming van ‘n groot aantal tieners in graad 

11 in skole in Pretoria en Johannesburg en die invloed daarvan op hul sieninge 

van God, Jesus,  die kerk, vigs, menseregte, ensovoorts.  Op die vraag of hierdie 

leerders die Bybel lees, het die tieners van die Afrikaanse skole in die 1996-

opname soos volg geantwoord: 

        

Gereëld: 50,2%.   Nou en dan: 26,7%.  Selde: 19,1%.  Nooit:  4,0%. 

 

Op dieselfde vraag het die Afrikaanse leerders van die opname in 2001 in 

dieselfde skole en ook in graad 11 soos volg geantwoord: 

 

Gereëld: 45,1%.   Nou en dan: 31,6%.  Selde: 16,7%.  Nooit: 6,5%.   

 

Hierdie persentasies toon ‘n effens dalende tendens in die lees van die Bybel.  

Net die helfte en, vyf jaar later, minder as die helfte jongmense lees die Bybel 

gereeld.  Dit dui op kwynende Skrifkennis (vgl. Van der Ven, Dreyer & Pieterse, 

2004)  (Pieterse 2005 : 416). 

 

4.2.2 Die nodigheid van Skrifonderrig 

 

Ciska Stark (2005 : 444, 446, 467) se empiriese ondersoek in Nederland onder 

lidmate van De Nederlandse Hervormde Kerk van verskillende modaliteite, toon 

dat die lidmate steeds ‘n  verwagting het om God in die erediens en die preek te 
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ontmoet – en dat dit gebeur. Stark (2005 : 205) het ook verder in haar ondersoek 

bevind dat die verband tussen Woord en Gees in die Protestantse tradisie en  die 

gebeure van die preek onlosmaaklik is (Pieterse 2005 : 417). 

 

Vir Pieterse (2005 :419) lê die oplossing van die probleem rakende kwynende 

Skrifkennis by lerende prediking.  Hy verwys na Immink wat die volgende stelling 

maak:  “In die lig van die huidige situasie van die hoorders in die V.S.A., in 

Nederland en in Suid-Afrika ten opsigte van prediking, blyk egter dat die 

prediking as onderrig, of didaktiese prediking, verwaarloos is.” (2004 : 105).   

Pieterse (2005 : 419) verwys na Calvyn en ander Reformatore wat klem gelê het  

op die lerende prediking (didachè).  Hy brei verder uit: In Calvyn se woorde: 

“Want het enige middel waardoor de mensen tot Zaligheid kunnen komen, is 

onderwezen worden in de leer van hele evangelie” (Moehn 1996 : 256).   Stark  

(2005 : 333) beskryf didaktiese prediking as volg:  “Het gaat er hoe dan ook om 

dat de inhoud van de Schrift duidelijk wordt en dat maakt dit preektype tot een 

belangrijke hulp voor de gemeente bij het eigen Schriftverstaan. De 

vooronderstelling dat geloof met een leerproces te maken heeft en dat de Schrift 

en essentieel “leermiddel” van Godswege is, kan maken dat de hoorders bij 

zichzelf de ruimte en hun geloofsleven loslaten om permanent te leren en zich te 

ontwikkelen in hun geloof “ (Pieterse 2005 : 419). 

 

Didaktiese prediking is ‘n verklaring van die Skrif en ‘n aanwysing uit die Skrif dat 

Jesus die Saligmaker is waarin die verstand, maar sekerlik ook die hart en siel, 

ten volle by betrokke is.  Dit gaan om die inwyding in die geheimenis van die 

geloof, maar ook om die alledaagse geloofsbestaan (Stark 2005 : 239).  Stark 

het sestien preke ondersoek waarin daar die vogende tipes teenwoordig was: 

teksentriese, kerugmatiese, didaktiese en parakletiese preke, asook 

toepassingsentriese, didaktiese en parakletiese preke.  Van die sestien preke 

wat sy ondersoek het, het die hoorders in hul evaluering van die preke, vier 

preke aangetoon wat die meeste gewaardeer is.  Daarvan was drie didaktiese  

preke (Stark 2005 : 448).  In haar bevindinge aan die einde van hierdie proefskrif 
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stel sy die volgende: “Religieuse ervaring is voor wat betreft de protestantse 

preek sterk verbonden met een propositionele inhoud” (Stark 2005 : 453).  In die 

kommunikasieklimaat van ons tyd is dit baie belangrik om hierby matig gebruik te 

maak van ‘n PowerPoint met visuele beelde (Pieterse 2005 : 420). 

 

4.3 Prediking van die Skrif word vergesel deur die werk van die Gees 
 

Binne die Gereformeerde tradisie speel die Woord van God ‘n buitengewoon 

belangrike rol (Heyns en Pieterse 1990 : 5).  Van hierdie feit getuig byvoorbeeld 

die eerste sewe artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis onomwonde 

(Handboek vir die erediens 1983 : 155-157).   Hiermee word onmiddellik 

impliseer dat die Skrif ook binne die prediking as norm en bron van die grootste 

belang sal wees (Van Wyk 2002 : 43).  Hieruit lei ons af dat die  homiletiek ‘n 

taak het, naamlik om die woord van God te verkondig. 

 

God kom tot ons in Sy Woord deur die werk van die Gees (Pieterse 1993 : 139).  

Petrus  bely in 2 Petrus 1:20 dat geen profesie in die Skrif op grond van eie insig 

reg uitgelê kan word nie, omdat dit nie deur die wil van ‘n mens  voortgebring is 

nie.  Ook  vir die prediking is hierdie uitgangspunt geldig, naamlik dat ons glo dat 

God in die preek na die mens kom deur die werking van die Heilige Gees.  In 2 

Petrus 1:21 word juis bevestig dat mense deur die Heilige  Gees meegevoer 

word, die Woord wat van God kom, verkondig het (Heyns 1978 : 18). Verstaan 

van die Skrif is immers nie vanselfsprekend nie, maar loop nou saam met die 

belydenis dat ons die Skrif nie kan verstaan sonder die werking van die Heilige 

Gees nie (Pieterse 1979 : 92)  Alle menslike kommunikatiewe handelinge in 

diens van die evangelie word deur die Gees moontlik gemaak (Van Wyk 2002 : 

16). 

 

Gelowige  mense  met   wie   die   Gees   meewerk,   tree   deur   hulle   eie 

vermoëns, persoonlikhede, redelikheid, kommunikasievaardighede en 

handelingskompetensie in vryheid selfstandig op, in die geloof dat die Gees hulle 
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werk in Sy diens neem (Pieterse 1993 :139).   Nie alleen  neem die Gees die 

mens ernstig op nie, maar neem hy ook die mens volledig op in die koms van 

God deur Sy Woord na hierdie wêreld (Nel 1991 : 30). 

 

God spreek via die prediking in ons midde deur die vertolking van die 

Skrifwoorde deurdat Hy die vertolker in diens neem (Heyns en Pieterse 1990:5).  

Op hierdie wyse kom die mens binne die kragveld van die Heililge Gees te staan. 

Wanneer ons dan  oor die  Gees – die Pneumatologie nadink.  In die handelinge 

van die mens is die handelinge van die Gees tog ook teenwoordig. 

 

In die woorde van Heyns en Pieterse (1990 : 6) kan ons die gevolgtrekking  as 

volg formuleer:  Binne die homiletiek moet dus genoegsaam rekening gehou 

word met handelinge van die Heilige Gees en deur mense, en sodoende kan die 

praxis nie maar bloot as minderwaardig of sondig afgemaak word nie.  ‘n 

Gelowige is immers ‘n nuwe mens in wie die Gees deur Christus woon, en wat 

deur hierdie Gees gelei word – Romeine 8:1-17 (Heyns en Pieterse 1990 : 6). 

 

4.4 ‘n Dialogiese Kommunikatiewe teorie vir Kommunikasie in die Prediking 
 

Pieterse (2001 : 23)  sê dat in ‘n dialogiese kommunikatiewe geloofshandeling 

van die preek is daar tweerigting verkeer.  Hy verduidelik dit verder:  Aan die een 

kant is daar die  prediker wat vanuit ‘n ervaringswêreld die teks verstaan en so 

oordra.  Aan die ander kant is daar die hoorder wat ook vanuit ‘n eie 

ervaringswêreld die boodskap verstaan en so toe-eien of vir daardie selfde rede 

nie toe-eien nie (Pieterse 2001 : 9).  Ons kan dus sê dat die hoorder en die 

sender is op gelyke vlak.  So vind daar ‘n dialoog plaas tussen die sender en 

hoorder, maar terselfdertyd ook tussen die hoorder en sender. Sodoende vind 

daar ‘n ooreenstemming tussen die twee plaas.  Scott beskryf ‘n egte preek as 

een wat nie die monoloog is wat dit oënskynlik lyk te wees nie (1982 : 60). 
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Pieterse (2001 : 26) sê dat prediking is vir hom altyd dialogies van aard.  Binne 

hierdie dialogiese preek word alle mense gelykwaardig beskou, kommunikeer 

hulle op gelyke voet, kry hulle gelyke geleentheid om insette te lewer en aan die 

gesprek deel te neem, en is hulle vry om die boodskap te aanvaar of nie te 

aanvaar nie (Pieterse 2001 : 26).  Hierby sluit Vos (1996 : 180) baie mooi aan: 

“Enersyds is die prediker heel eerste ook ‘n hoorder – die eerste hoorder van die 

boodskap wat gebring gaan word – en daarom nie die sender in daardie sin van 

die woord nie.  God is die eintlike Sender van die boodskap!”  Weens die dialoog  

wat in die preek plaasvind, asook die feit dat die hoorder ‘n medevertolker van 

die  boodskap is,  is vir hom  ‘n verrykende ervaring.  

 

Al is hierdie dialoog dan ook in die minste bloot ‘n debatterende dialoog wat in  

stilte geskied, deurdat die prediker in die boodskap telkens vrae by die hoorder 

laat opkom waarop hy of sy – beide hoorder en prediker dan weer antwoord 

(Scott 1982 : 61),  bly dit steeds ‘n dialogiese proses tussen hoorder en prediker. 

 

4.5 Prediking as verstaan tussen die konteks van die teks en konteks van die 
hoorder 

 
Vir Pieterse (2001 : 5) is hermeneutiek die wetenskap van vestaan.  In ander 

woorde gaan dit in die hermeneutiese wetenskap oor hoe die mens sy 

omgewing, situasie, en geskrifte binne die huidige werklikheid inkorporeer 

(Pieterse 2001:5).  Van Wyk wys daarop dat dit  hier veral gaan om die vraag na 

die betekenis van ‘n historiese teks vir die hede.  Hy sê dan ook dat waar daar 

vroeër in die homiletiek al die aandag aan die teks gewy is, en byna geen 

aandag aan die hoorder gegee is nie, word binne die nuwe hermeneutiek gepoog 

om die nodige balans tussen teks en hoorder te herstel.  Dit gaan hier oor die 

konteks van die teks en die konteks van die hoorder. 

 

Omdat die mens ‘n aktiewe deelgenoot in die verhouding met God is, speel die 

mens ook ‘n belangrike rol in die interpretasie van hierdie ervaring met God en 
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geloof in God (Pieterse 2001 : 6).  Berkhof sien God en mens as twee 

afsonderlike persone wat in ‘n verhouding te staan kom op God se genadige 

inisiatief (Pieterse 2001 : 6).  Binne die  praktiese teologie het dus nou ‘n nuwe 

insig gekom rondom die mens se rol in die verstaan van die kommunikasie met 

God  (Pieterse 2001 : 7). 

 

Immink voeg egter ‘n belangrike dimensie in hierdie hermeneutiese benadering 

by, deur dit duidelik te stel dat die geloofspraxis nie alleen vanuit ‘n  

hermeneutiese hoek benader kan word nie (2003:191).  Vir hom is die  

Christelike geloofstradisie sonder twyfel ook histories belê, wat beteken dat God  

Homself in die geskiedenis van ‘n konkrete historiese volk Israel en in die  

konkrete Persoon van die lewe van Jesus Christus Hom bekend maak.  Hierdie 

historiese openbaring kan nie alleen vanuit ‘n kultuur-historiese oorlewering 

verstaan word nie, maar moet ook die noodsaaklike metafisiese dimensie van die 

heilshandelinge van God met die mens daarby betrek (Immink 2003 :192). 

 

Verantwoording aan die teks bly steeds krities deel van die problematiek van die  

moderne hermeneutiek (Robinson 1999 :73).  Robinson pleit vir eksegese, 

homiletiek en hermeneutiek as ondersteunende dissiplines wat by mekaar 

aansluit (1999 : 83). 

 

4.6  Prediking binne ‘n Gesinsdiens 
 

4.6.1   Gesin as hermeneutiese konteks 
 

Cooke en Turner sien die huis as daardie besondere ruimte waar die tipies 

menslike ervaringe van die alledaagse lewe geïnterpreteer kan word, en waar 

geestelike viering sinvol kan plaasvind (Durka en Smith 1980 :187).   Deur 

middel van lewenservaringe en menslike belewenisse, kan wysheid bestaande 

uit ‘n  kombinasie van kennis, waardes, en sosiale vaardighede binne die ruimte 

van die huis oorgedra word.   
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Durka en Smith (1980 : 189) sê dat binne die Christelike gesin word ‘n nuwe 

dimensie van interpretasie ingebou, die dimensie van die geloof. Elke 

verbondsgesin poog om deur die bril van die geloof na die  gebeure van elke dag 

te kyk, en so ‘n greep op die lewe te verkry. 

 

Om die lewe te interpreteer, veral binne die geloofskonteks, bly egter ook een 

van die mees komplekse vraagstukke.  Daarom doen die verbondsgesin dit nooit 

in isolasie nie (Durka en Smith 1980 : 190).  

 

4.6.2 Prakties–teologiese begronding vir die Gesinsdiens 
 

Barnard (1981 : 58) sê dat die erediens is daardie ruimte waar Christus God 

gesamentlik in die openbaar eer en verheerlik.  Hier is die woord “gesamentlik” 

van kardinale belang.  Enersyds impliseer dit gemeenskap met God en met 

mekaar, en andersyds eenheid met God en met mekaar (Heyns 1978 : 378).  

Elke erediens moet ‘n ontmoeting wees tussen die gemeente en haar Here, waar 

die erediens verloop as ‘n dialogiese gebeure waarin die heil van God bemiddel 

word en deur die gemeente beleef word (Handboek vir die erediens 1983 : 2).  

Wagner-Ferreira (2005 : 38)  wys daarop dat na die elemente van verkondiging  

en lering, moet daar ook die elemente van viering en aanbidding wees.  Sy gaan 

verder deur te sê dat hierdie groot gesprek tussen God en mens,  mens en God, 

die volledige gesin insluit.  Alle mense het immers die verwagting om ‘n   

lewende ontmoeting met God en Sy gemeente in die erediens te beleef.  

Ongelukkig vind hierdie dialogiese ontmoetingsgebeure nie altyd binne die 

erediens plaas nie.  Een van die redes hiervoor is dat die erediens en veral die 

prediking deur die postmoderne mens as vreemd en ver verwyder beleef word  

(Pieterse 1979 : 36).   Wagner – Ferreira (2005 : 38) is van mening dat die 

gebrek aan die dialogiese ontmoetingsgebeure,  het te make met die feit dat die  

hoorder vir die grootste deel van die erediens passief en onbetrokke is.  Liturgie 

word dikwels as stagnant en dood ervaar, eerder as daardie dinamiese ruimte 
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waar die gesprek tussen God en mens aan die gang kan kom (Handboek vir die 

erediens 1983 : 51). 

 

Vir te lank het die kerk in haar poging tot gespesialiseerdheid deur middel van 

generatiewe eredienste die generasiegaping tussen verskillende geslagte 

versterk, en sodoende ook die verbond ernstig negeer (Van Wyk 2002 : 253).  

 

Potgieter (1995 : 63) sê dat daar versigtig omgegaan moet word met die 

persepsie dat geen erediens of preek werklik elke generasie gesamentlik kan 

aanspreek nie.  Hy gaan verder: Alhoewel nie elke gemeente op dieselfde  wyse 

betrokke is nie, verander dit nie die feit van hulle belangrikheid en betrokkenheid 

nie (Potgieter 1995 : 63).  Selfs wanneer hierdie aanspreek van verskillende 

behoeftes konflik meebring, hoef dit net soos binne die natuurlike gesinstruktuur 

nie rede vir paniek te wees nie, maar kan dit as die normale groeiproses gesien 

word.  Die basis van onderlinge verhoudinge is tog nie die blote aangenaamheid 

daarvan nie, maar die onderlinge verbintenis aan mekaar uit gehoorsaamheid 

aan Christus (Potgieter 1995 : 68). 

 

Die pleidooi wat ernstig na geluister moet word, is om nie aparte eredienste vir 

kinders te hê nie, want dit kan lei tot ‘n  kerk binne ‘n kerk.  Die verbondsgesin in 

geheel moet binne die ruimte van die erediens die geleentheid hê om die 

Verbondsgod te ontmoet. 

 

Daarom moet eredienste om gesinne, en nie net om die ouers of om die kinders 

ingeruim word nie (Potgieter 1995 : 88). 

 

4.6.3 Prediking aan die postmoderne gesin 

 

Van Wyk (2002 : 258) is van mening dat eenvoudige en praktiese prediking die 

taal van die postmoderne mens praat, en dat predikers hulle preke so moet 

vereenvoudig sonder om eenvoudig te raak.  Dit gaan nie vir hom hier om ‘n 
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simplistiese of moralistiese veralgemening nie, maar om prediking wat by die 

eksistensieel-pragmatiese lewensingesteldheid van die postmodernistiese mens 

aansluit (2002 : 257). 

   

Brown (2005 : 1) waarsku dat prediking aan die postmoderne gesin mag egter 

nooit die Woord van God negeer ter wille van die gesin nie.  Een van die groot 

gevare van  ‘n gesinsgerigte bediening en in besonder gesinsgerigte prediking, lê 

daarin dat die fokus nie meer op God en Sy Woord sal val nie, maar op die 

promovering en oorbeklemtoning van die gesin self.   Steeds bly dit die uitsluitlike 

doel van prediking – ook binne ‘n  postmoderne konteks - om die hoorder tog by 

die  Bybelse gegewens te betrek (Van Wyk 2002 : 247). 

 

In 2 Tim. 3:1- 9 hoor ons ook iets van die  tipiese kenmerke van ‘n  postmoderne 

mens aan wie die evangelie verkondig moet word. 

 

Prediking, soos Paulus dit dan in 2 Tim. 4:2 verstaan, sluit die weerlegging van 

valshede en dwaling, bestraffing en bemoediging in (Brown 2005 : 6). Hy sê 

verder dat die wyse  waarop dit gebeur, geskied deur met alle geduld onderrig te 

gee. Dit alles word gedoen omdat, soos Paulus dit in 2 Tim. 4:3,4 beskryf,  daar 

‘n tyd sal kom dat mense nie meer die gesonde leer sal vedra en die waarheid 

sal wil hoor nie. 

 

Die soort styl van prediking aan die postmoderne gesin waarna vandag gevra 

word, is egter nie meer ‘n styl van absolute sekerhede nie, maar is liewer ‘n oop 

styl met ‘n oop einde wat iets van die misterie van God probeer oopbreek 

(Wagner-Ferreira 2005 : 52).  Hedendaagse predikers sal moet leer om met 

minder stelligheid te preek (Van Wyk 2002 : 248).  Prediking beteken vir Van 

Wyk nie ‘n kontrole oor en van die waarheid nie, maar ‘n verwonderende spreke 

oor God te midde van die uitspreek van die spreker se onsekerheid, worsteling 

en gebrokenheid in God se teenwoordigheid (2002 : 249). 

 

 
 
 



 124

Veral omdat generasie Y’s deel is van die huidige gesinsamestelling uitmaak, sal 

die klem moet val op integriteit en egtheid, wat juis ‘n pertinente behoefte van 

hierdie geslag is.   Belangriker as ‘n blote tegnologies-opgesmukte aanbieding, is 

die begeerte na ‘n boodskap van hoop in die prediking (Wagner-Ferreira 2005 : 

53). 

 

Prediking bevat in wese steeds die dimensie van lering (Pieterse 2005 : 419).  

Na aanleiding van Pieterse se empiriese bevindinge dat hedendaagse mense 

kwynende Skrifkennis openbaar, word onderrigtende prediking weer al hoe 

belangriker vir vandag se preke (2005 : 418).  Natuurlik beteken dit nie dat  

lerende prediking steeds kognitief van aard sal geskied deur ‘n magdom van 

dorre leerredes wat oorgedra word nie, maar kan dit ook uiters aktueel en 

relevant wees as dit as ‘n uitleg van die Skrif verstaan word wat die Bybelse 

boodskap bevrydend in die lewe van die gesin inspeel (Pieterse 2005 : 419). 

 

Millenium-kinders se primêre wyse van leer is nie so sterk op die visuele ingestel 

as die vorige geslag Generasie X’ers wat met TV opgegroei het nie (Van Wyk 

2002 : 280), maar hulle leer eerder - as die geslag wat met die Internet opgegroei 

het - deur betrokkenheid en deelname (Wagner–Ferreira 2005 : 24). 

Ervaringsleer sal dus ook ‘n groot komponent van  prediking moet uitmaak indien 

hierdie soort gesin werklik bedien gaan word. ‘n Postmoderne leerlokaal is 

eerder ‘n ruimte waar mense aan ‘n veskeidenheid ervaringe blootgestel word, 

as wat dit ‘n  ruimte is waar mense na iemand sit en luister wat hope feite in hulle 

koppe in wil praat (Opperman en Snyman 2005 : 1). 

 

Verhale is die taal van die hedendaagse gesin.  Narratiewe prediking kan juis die 

verhale van die Bybel wat vertel hoe God die lewens van gewone mense 

aangeraak en verander het, aan die postmoderne gesin oopbreek.  Om deur 

middel van persoonlike getuienis oor God se werking in jou eie lewe te getuig, 

sal ook veel groter trefkrag as die argumentatiewe beredenering van teologiese 

feite hê  (Van Wyk 2002 : 249). 
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Dialogiese prediking, waar gesprek tussen die prediker en hoorder, asook 

hoorder en prediker, geskied, behoort ook ‘n belangrike rol in hedendaagse 

prediking te speel (Van Wyk 2002 : 261).  Dus moet die  postmoderne hoorder 

nie net as passiewe ontvanger beskou word nie, maar as deelnemers wat 

alreeds voor die preek,  tydens die preek en ook na die preek aan die woord kom 

deur vrae en kommentaar. 

 

4.7 Gevolgtrekking 
 

In hierdie studie het ek die hermeneuties-kommunikatiewe preekteorie, soos wat 

dit deur Vos en Pieterse bepleit word, van naderby in oënskou geneem.  Hulle 

word gesteun deur Dingemans.  In kommunikatiewe prediking word daar gefokus 

tussen God en die hoorder, via die prediker. God is die Sender by wie die 

prediker die boodskap kry.  So gesien is die prediker in werklikheid ook ‘n 

hoorder.  Hy /sy is die eerste hoorder.  Die prediker of eerste hoorder moet die 

boodskap deurgee na die ander hoorders.  Kommunikatiewe prediking behels 

ook dat die hoorders, onder die Heilige Gees ook met God kommunikeer, maar 

ook onder mekaar. 

 

Die hermeneutiese deel kom daarop neer dat die hoorder in sy leefwêreld bereik 

moet word. Soos wat daar in die verlede meer klem op die teks gelê is, en nie 

rekening met die hoorder en sy leefwêreld gehou is nie,  word daar vandag in die 

hermeneutiek gepoog om die nodige balans tussen teks en hoorder te herstel.  

Dit beteken dat daar ernstig gepoog moet word om die konteks van die teks en 

konteks van die hoorder bymekaar uit te bring. 

 

Ek het  na die  gesin as ‘n  hermeneutiese konteks gaan kyk, asook die prakties- 

teologiese begronding vir die gesinsdiens.  Ek het tot die gevolgtrekking gekom  

dat daar vir die postmoderne mens op ‘n eenvoudige praktiese wyse gepreek 

moet word. 
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Predikers sal hulle preke moet vereenvoudig sonder om eenvoudig te raak (Van 

Wyk 2002 : 258).      

 

Die soort styl van prediking aan die postmoderne gesin waarna vandag gevra 

word, is egter nie meer ‘n styl van absolute sekerhede nie, maar is liewer ‘n oop 

styl met ‘n oop einde wat iets van die misterie van God probeer oopbreek 

(Wagner-Ferreira 2005 : 52).  Hedendaagse predikers sal moet leer om met 

minder stelligheid te preek (Van Wyk 2002 : 248).  Prediking beteken vir Van 

Wyk nie ‘n  kontrole oor en van die waarheid nie, maar ‘n verwonderde spreke 

oor God te midde van die uitspreek van die spreker se onsekerheid, worsteling 

en gebrokenheid in God se teenwoordigheid  (2002 : 249). 

 

Immink pleit ook nog vir die historiese dimensie.  God openbaar Homself deur 

bemoeienis te maak met die historiese volk Israel, asook in die historiese Jesus 

Christus.  

 

Nou gaan ek kyk na die kritiese wisselwerking tussen  die preekteorie van Marais 

en die gangbare preekteorie van die eie tyd. 
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                                            HOOFSTUK 5 
 

‘N  KRITIESE WISSELWERKING TUSSEN DIE PREEKTEORIE VAN MARAIS EN 
DIE GANGBARE PREEKTEORIE VAN DIE EIE TYD 
 

Vir hierdie doel kyk ek na Skrifprediking en die hermeneuties–kommunikatiewe 

preekmodel. 

 

5.1 Skrifprediking 
 

Binne die Geref. tradisie speel die Woord van God ‘n buitengewoon belangrike 

rol (Heyns en Pieterse: 1990 : 5).   Van hierdie feit getuig byvoorbeeld die eerste 

sewe artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis onomwonde (Handboek vir 

die erediens (1983 : 155-157). Van Wyk  (2002 : 43) sê dat hiermee word 

onmiddellik geïmpliseer dat die Sktrif ook binne die prediking as norm en bron  

van die  grootste belang sal wees. 

 

Vir Pieterse (2001 : 18) is prediking ten diepste ‘n Bybelse opdrag.  Hierin word 

hy ondersteun deur Robinson (1980 : 17) wat daarop wys dat prediking het vir 

die Nuwe-Testamentiese skrywers uitgestaan as die gebeure waardeur God 

werk.  Hy verwys dan ook na 1 Pet.1:23-25 waar Petrus bely hoe die lesers uit 

onverganklike saad weergebore is, en hoe hierdie onverganklike saad deur 

verkondiging  en prediking van die evangelie na hulle gekom het.  Nogtans moet 

dit  in aanmerking geneem word dat ons nie die Skrif uit onsself kan verstaan nie.  

Die verstaan van die Skrif is immers nie vanselfsprekend nie, maar loop nou 

saam  met die  belydenis dat ons die Skrif nie kan verstaan sonder die werking 

van die Heilige Gees nie (Pieterse 1979:92).  Alle menslike kommunikatiewe 

handelinge in diens van die evangelie word deur die Gees moontlik gemaak. 

(Van Wyk 2002 : 16).  Heyns (1978 : 18) verwys na Petrus wat in 2 Pet. 1:20 bely 

dat geen profesie in die Skrif op grond van eie insig reg uitgelê kan word nie, 

omdat dit nie deur die wil van ‘n  mens voortgebring is nie.   Na aanleiding van 2 
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Pet. 1:21 voeg hy by:  Ook van die prediking is hierdie uitgangspunt geldig,  

naamlik dat ons glo dat God in die preek na die mens kom deur die werking van 

die Heilige Gees. In 2 Pet. 1:21 word juis bevestig dat mense deur die Heilige 

Gees  meegevoer, die Woord wat van God kom, verkondig het (Heyns 1978 : 

18). 

 

Marais is uit en uit ‘n Skrifprediker. Vir hom is Skrifprediking van kardinale 

belang. Die prediker moet Geesvervuld wees, want dit is alleenlik ‘n 

Geesvervulde prediker wat die vlam wat in die gemeente brand, op die kansel 

kan aansteek (Pieterse : 2005).  Hieraan het Marais voldoen en het hy op die 

voetspoor van die grootste Leraar van alle tye, Jesus Christus  die  vlam van die 

evangelie vir  dekades  van kansel tot kansel gedra, om in menige gemeentes se 

harte aangesteek te word. 

 

5.1.1 Tematiese Prediking 
 

Hoewel hy ‘n Skrifprediker van formaat is, is sy prediking tematies van aard..   Hy 

maak baie van tekste gebruik, in so ‘n mate dat hy geen standpunt inneem of ‘n 

stelling maak,  sonder dat hy dit met ‘n teks uit die Bybel onderskryf nie.  Hierdie 

manier van die tekste inspan bring mee dat hy nie rekening hou met histories-

kritiese agtergrond, asook met die konteks van die teks nie.  Die tekste word 

dikwels  op die klank af sonder deeglike uitleg aangehaal. Tekste word gewoon  

aanmekaar geryg.  Dit bring mee dat so ‘n teks geforseerd gebruik word.  Hoewel 

Marais met hierdie soort van tekshantering al goeie reaksie gekry het, deurdat 

mense se harte vir die Here oopgegaan en tot geloof in Jesus Christus gekom 

het, het dit tog leemtes.  As ‘n mens tot bekering kom dan moet so ‘n mens tog  

in die geloof groei, en om in die geloof te groei moet ‘n mens die Woord ken.  So 

‘n persoon moet tog daarin geleer en onderrig word. Immink (2004 : 105) is juis 

van mening dat dit in die lig van die huidige situasie van die hoorders in die 

V.S.A., in Nederland en in Suid-Afrika ten opsigte van Skrifkennis, blyk egter dat 

die prediking as onderrig, of didaktiese prediking, verwaarloos is. 
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5.1.2   Gebrek aan Opbou en Onderrig  van gemeente 
 

Pieterse (2005 : 409-422) maak groot erns met lerende prediking waar die 

Heilige Gees deur die Woord  spreek.  Calvyn  se teologiese insig handel oor die 

kennis van God en die kennis van ons eie toestand voor God in die lig van die 

Skrif, asook oor die verlossingsboodskap van die evangelie van Jesus Christus 

(vgl. ook Van der Kooi, 2002).  Of die eksegese nou ook al ‘n woord van God uit 

die teks haal  (Reformasie), of God se woord in mensetaal oorsit (histories-

kritiese metode), of woorde oor God spreek (moderne literatuurwetenskaplike 

benadering), die betekenis van die teks sal van God se woorde, handelinge en 

beloftes getuig, omdat ons bely dat die Gees daarin werksaam was en is 

(Pieterse 2005 : 416,417). 

 

Om  die erns van lerende prediking nog ‘n slag te beklemtoon, haal Pieterse 

(2005 : 419) vir Stark as volg aan: Didaktiese prediking is ‘n verklaring van die 

Skrif dat Jesus die Saligmaker is waarin die verstand, maar sekerlik ook die hart 

en siel, ten volle by betrokke is.  Dit gaan om die inwyding in die geheimenis van 

die geloof, maar ook om die alledaagse geloofsverstaan (Stark 2005 : 239). 

 

Marais se preke is net ingestel om tot geloof in Jesus Christus te kom, maar dit is 

nie geskik vir verdere geloofsgroei nie.  Daar moet ook verder gekyk word of  

hierdie preekstyl vir die hedendaagse hoorder met sy/haar kwynende 

Skrifkennis,  en met sy/haar post-modernistiese leefwêreld, nog trefkrag sal hê.   

 

5.1.3 Hoe vergelyk Marais se praktyk van prediking met die hedendaagse 
 prediking? 

 

As vertrekpunt moet weer na Marais se preekteorie gaan kyk word.  Vir hom is  

Skrifprediking van kardinale belang.  Die prediker moet Geesvervuld wees, want 

dis alleenlik ‘n Geesvervulde prediker wat die vlam wat in die hart van die 

gemeente moet brand, op die kansel kan aansteek (Pieterse 2005 : 1).   Hoewel 
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daar van Marais veskil kan word oor die wyse van sy Skrifhantering, moet daar 

toegegee word dat hy die Skrif met passie verkondig, so dat hy vir elke standpunt 

of mening met ‘n teksvers staaf.  Nou moet dit bygesê word, dat voordat hy in die 

bediening gekom het, en tydens sy bedieningstyd al die aandag in die homiletiek 

aan die teks gewy is, terwyl byna geen aandag aan die hoorder gegee is nie 

(Van Wyk 2002 : 56). 

 

Vandag word binne die nuwe hermeneutiek gepoog om die nodige balans tussen 

teks en hoorder te herstel.  Teks en konteks is van belang, eerder as teks of 

konteks, of selfs teks versus konteks.  Hierdie hermeneutiese homiletiek vra ook 

na die kennis en verstaan van die situasie van die hoorder.  Vir die prediker 

impliseer dit dat die teks enersyds wetenskaplik eksegetiseer moet word, maar 

dat daar ook andersyds met begrip in die konkrete situasie van die hoorder 

opgetree moet word (Pieterse1979 : 101). 

 

Pieterse (2005 : 419) wys daarop dat die homiletiek die laaste dekades goeie 

vordering gemaak het met die besef dat  kommunikasie belangrik is en dat  

preekgebeure ten diepste ‘n dialoog is tussen prediker en hoorder.  Die 

preekgebeure is ook ‘n dialoog tussen die boodskap van die teks en die hoorder 

deur die verbindingswerk van die Gees, dit wil sê deur nuwe insigte in 

kommunikasie en die hermeneutiek.     

 

Vir Marais (1991 : 16)  lê die trefkrag van die preek daarin dat die prediker vir sy 

gehoor of vir sy lesers soos ‘n vader vir sy kinders is (1 Kor. 4:14,15), soos ‘n 

moeder (Gal.4:19) of soos ‘n verpleegster is (1Tess. 2:7; iemand is wat regtig 

omgee (1 Kor.13:1). 

 

Dit is ‘n baie mooi  benadering van Marais, maar dit moet ook in ag geneem word 

dat omgee en deernis vir die hoorder, ook behels die begrip vir sy of haar 

situasie, denke, worsteling en leefstyl, maar ook manier van verstaan en 

interpretering.   Dit  dien gemeld te word dat altwee die preke van Marais wat ek 
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geanaliseer het, het hy bewustelik of onbewustelik by die konteks van sy 

hoorders uitgekom. Beide die preke was aktueel en het binne die kerklike 

konteks gespreek.  Een preek naamlik: Hoe word ek salig? het ook by die 

kulturele konteks aangesluit. Die metode van aanskouing, mededeling, 

ontwikkeling (denke), selfuitvinding of heuristiese metode, het hy van die grootste 

Leraar ooit gekry.  Die persoon wat hom hiervan bewus gemaak het, was die 

oppvoedkundige: H.J.J. Bingle (Marais 2001 : 39).  Hierdie metodiek het 

oorheersend in sy prediking voorgekom en kon hy sy hoorders in hulle konteks 

bereik. 

 

5.1.4 Die hedendaagse hoorder 
 

Intussen het die leefwêreld van die hoorder verander.  Hoewel hy met sy 

metodiek sy hoorders in hulle  konteks kon bereik, kan hy moontlik dit moeilik  

vind om die postmoderne hoorder te bereik, vanweë sy monologiese prediking.  

Scott beskryf ‘n egte preek as een wat nie die monoloog is wat dit oënskynlik 

blyk te wees nie (1982 : 60).  Ware prediking is vir hom altyd dialogies van aard. 

Binne hierdie dialogiese preekmodel word alle mense gelykwaardig beskou, 

kommunikeer hulle op gelyke voet, kry hulle gelyke geleentheid om insette te 

lewer en aan die gesprek deel te neem, en is hulle vry om die boodskap te 

aanvaar of nie te aanvaar nie (Pieterse 2001 : 26).  Van Wyk (2002 : 261) wys 

daarop dat dialogiese prediking, waar ‘n gesprek tussen die prediker en hoorder, 

asook die hoorder en prediker geskied, behoort ook ‘n belangrike rol in 

hedendaagse prediking te speel.  Dus moet die postmoderne gesin nie net as 

passiewe hoorders beskou word nie, maar as aktiewe deelnemers aan die 

erediens, voor maar veral tydens die erediens. 

 

Marais se argumentatiewe preekstyl, is nie vir die hedendaagse postmoderne 

hoorder aanvaarbaar nie. Die soort styl van prediking aan die postmoderne gesin 

waarna vandag gevra word, is egter nie meer ‘n styl van absolute sekerhede nie, 

maar is liewer ‘n oop styl  met ‘n oop einde wat iets van die  misterie van God 
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probeer oopbreek (Wagner-Ferreira 2005 : 52).   Hedendaagse predikers sal 

moet leer om met minder stelligheid te preek (Van Wyk 2002 : 248).  Prediking 

beteken vir Van Wyk nie ‘n kontrole oor en van die waarheid nie, maar ‘n 

verwonderende spreke oor God te midde van die uitspreek van die spreker se 

onsekerheid, worsteling en gebrokenheid in God se teenwoordigheid (2002 : 

249).  Verhale is die taal van die hedendaagse gesin. Narratiewe prediking kan 

juis die verhale van die Bybel wat vertel hoe God die lewens van gewone mense 

aangeraak en verander het, aan die postmoderne gesin oopbreek. Om deur 

middel van persoonlike getuienis oor God se werking in jou eie lewe te getuig, 

sal ook veel groter trefkrag as die argumentatiewe  beredenering van teologiese 

feite hê (Van Wyk 2002 : 249).  Hier moet ek toegee dat Marais van tyd tot tyd 

verhale vertel om te demonstreer hoe mense na die Here soek en in die geloof 

op Sy roepstem reageer.  Narratiewe prediking is veel meer. Dit is om die 

Skrifgedeelte wat gepreek word, in ‘n verhaalvorm oor te dra.  Dit is een van die 

probleme wat Marais se manier van tekshantering na vore bring. 

 

Nog ‘n probleem wat Marais se tekshantering saam met sy argumentatiewe 

prediking skep, maak dat hy te veel feite in een preek aanbied, wat dit vir die  

hedendaagse postmoderne hoorder moeilik maak om dit te hanteer.  Eenvoudige 

en praktiese prediking praat die taal van die postmoderne mens (Van Wyk 2002 : 

258).  Predikers sal hulle preke moet vereenvoudig sonder om eenvoudig te 

raak. Vir Van  Wyk gaan dit nie hier om ‘n simplistiese of moralistiese 

veralgemening nie, maar om prediking wat by die eksistensieel-pragmatiese 

lewensingesteldheid van die postmoderne mens aansluit (2002 : 257). 

 

Wat maak dat Marais se prediking in ‘n mate in stryd met sy Gereformeerde 

opvatting is, is dat sy prediking baie op die individu en individuele bekerings 

ingestel is.  Elke erediens moet ‘n ontmoeting wees tussen die gemeente en haar 

Here, waar die dialogiese gebeure waarin die heil van God bemiddel word en 

deur die gemeente beleef word (Handboek vir die erediens 1983 : 2).   Omdat die 

erediens vir Barnard die organiese hoogtepunt in voortdurende verbinding van 
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die heen en weer met alle gebeure van die Kerk is (1981 : 62), veronderstel dit 

dat geen deel van die verbondsgesin daarby uitgesluit kan word nie.  Hier vind 

ons die kulminasiepunt van die gemeentelike lewe waarvan kinders ten diepste 

deel uitmaak.  Naas die elemente van verkondiging en lering, moet daar ook 

elemente van viering en aanbidding wees.  Hierdie groot gesprek tussen God en 

mens, mens en God, sluit die volledige gesin in.  Alle mense het immers die 

verwagting om ‘n lewende ontmoeting met God en Sy gemeente in die erediens 

te beleef (Wagner-Ferreira 2005 : 38). 

 

Die postmoderne christen is daarop ingestel om die godsdiens op ‘n eenvoudige 

wyse te beoefen.   Dit word opgemerk by hulle byeenkomste, waar die struktuur  

van nul en gener waarde is.  Dit is vir hulle belangrik dat elkeen in die erediens ‘n  

inset lewer.  Hulle is ook daarop ingestel om die basiese van kerkwees uit te 

lewe soos wat ons dit in Handelinge 2 aantref.  Hule is mededeelsaam en glo 

ook dat die armes en die minderbevoorregtes gehelp moet word.  Dus kan gesê 

word dat dit vir hulle belangrik is om as koninkryksmense te leef.   Dit is uiters 

belangrik dat prediking hierop afgestem sal wees, wat nie van Marais se 

prediking gesê kan word nie.  Sy prediking is altyd op bekering ingestel, en 

daarby vergeestelik en moraliseer hy baie. 

 

Marais se preekstyl is argumentatief en voorskriftelik, en beindruk baie,  maar dit 

is nie nie kommunikatief nie.  Om regtig die postmoderne mens te bereik, sal 

daar baie meer van visuele beelde soos die powerpoint gebruik gemaak moet 

word.  Ek is bevrees dat Marais se preekmetode naamlik: aanskouing, 

mededeling, ontwikkeling (denke), selfuitviinding of heuristiese metode, sal nie 

hier van nut kan wees nie, omdat die hedendaagse mens deur die elektroniese 

media en hul denkwêreld deur die visuele gevorm is (vgl. Pieterse 2005).  
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5.2 Insigte uit Marais se preekteorie en preekpraktyk wat in ons huidige 
konteks belangrik is 

 

Sy  drif  om  Skrifprediking is belangrik vir alle tye in ‘n  Gereformeerde kerk.    

Alhoewel ons die Skrif vandag anders hanteer, bly die beginsel van 

Skrifprediking  staan.  

 

Sy passie dat mense gekonfronteer moet word met die Skrif om ‘n beslissing  te 

maak vir geloof in Jesus Christus, is te alle tye in die kerk belangrik.  Daar is plek  

vir  logiese argumentatiewe prediking naas die ander vorme van prediking soos 

die narratiewe en die verklarende prediking.  Daar moet egter afwisseling  wees.   

Marais doen alles op dieselfde styl. 

 

Sy toewyding, erns en eerlikheid vir die saak van Christus is ‘n sine qua non vir  

alle predikers.          
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