
Christus is die ware Amen 
Teks: 2 Korinthiërs 1: 12 - 24 & Sondag 52

Teksvers: 2 Korinthiërs 1: 20


1. Inleiding 
In vanoggend se nabetragtingsdiens, val ons 
fokus op die woord amen. Maar dit is dan nie 
net die nagmaal gebeure wat dit tot gevolg 
bring nie. Ook by ons behandeling van die 
kategismus is ons vanoggend by die woord 
amen. Want die kategismus eindig ook by die 
einde van die onse vader gebed in Sondag 52. 
En soos ons gewoonlik gebede eindig in die 
nuwe Testamentiese kerk, is dit ook met die 
woord amen. Dit sien ons dan ook duidelik 
weergegee in vraag 129 van die kategismus.


Maar alhoewel ons van die nuwe 
Testamentiese kerk praat, en selfs ons 
skriflesing uit die Nuwe testament kom 
vanoggend, is amen eintlik heel ou 
Testamenties. Kom ons verduidelik. Amen is 
seker die mens gewildste Hebreeuse woord 
wat nog vandag deur christen gelowiges 
gebruik word. In die bybel sien ons dat die 
oorspronklike Hebreeus eers in Grieks 
getranslitereer is, en dat dit dan later eintlik in 
meeste vertalings ook net so getranslitereer is. 
Soos bv. in ons Afrikaanse  bybels lees ons 
vandag nog “amen” so getranslitereer.


Maar wat beteken amen dan, vir die nuwe 
testamentiese gelowige? Dit moet sekerlik 
belangrik wees as ons teksvers Christus die 
groot Amen noem. Daar is veral drie scenarios 
waarin die nuwe testamentiese gelowige 
amen gebruik. Ons gaan vervolg na die drie 
gebruike kyk. Maar nog belangriker as dit, 
gaan ons ook sien hoe Christus elkeen van 
hierdie gebruike volmaak kom maak het. 


2. Christus en liturgiese 
bevestiging 

Om te verstaan waar amen gebruik word, 
moet ons eers by die betekenis van amen stil 
staan. Amen in sy eenvoudigste voorkoms 
beteken dit is waarlik so. Amen is dus van 
vroeg af gebruik as ’n bevestiging dat iets 
waar is. Ook in ons teksgedeelte vandag sien 
ons iets hiervan. Daar is ’n opbou in Paulus se 
argument, oor ’n ja wat ja is en ’n nee wat nee 
is. Dat die waarheid ’n konstante betroubare 
saak is, wat hy en sy medewerkers met ywer 
poog. 


As daar nou een plek is waar die waarheid vir 
ons belangrik is, is dit die kerk en veral die 
erediens. Wanneer ons hier by mekaar is dan 
wil ons die Here in waarheid aanbid. Ons sien 
dit ook veral in erediens riglyne in 1 
Korinthiërs 14. In vers 16 sê paulus: 
“16Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy 
wat die plek van ’n onkundige inneem, amen 
sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet 
wat jy sê nie?”. Hierdie woorde gebruik Paulus 
as bevestiging dat daar nie in tale gebid moet 
word nie. 


Dit is dan juis ook in lyn hiermee wat hierdie 
hele nabetragtigings diens eintlik een groot 
amen is. Dit bevestig wat ons gedoen het met 
die gebruik van die sakrament van die Heilige 
Nagmaal as waar en reg. Dit is eintlik presies 
ook wat Christus kom doen het volgens ons 
teksvers. Hy kom bevestig met Sy liggaam as 
perfekte offer, al die beloftes van die Vader. 


Daarom alhoewel die sakrament van die 
heilige nagmaal juis die herdenking is van ons 
verlossing in die sterwe en opstanding van 
Christus, kom bevestig Christus dit steeds 
met ’n duidelike Amen. En daarom kan ons 
ook in hierdie nabetragtigingsdiens. Die eerste 
voorkoms van Amen kom dan juis by die 
bevestiging van liturgiese handelinge voor. 


3. Christus en gebede 
Die tweede voorkoms van die Amen is aan die 
einde van Christelike gebede. Ook hier maak 
dit heeltemal sin. Ons is immers besig met die 
onse vader gebed, soos vervat in die 
Heidelbergse Kategismus. En ook hierdie 
gebed word afgesluit met ’n amen. Die 
afsluiting van gebede, is seker die 
algemeenste plek waar ons die woord amen 
gebruik. Maar wat bedoel ons werklik wanneer 
ons dit sê? Want dit is hier waar maklik 
dwaalleer kan insluip.


In ons teks gedeelte moet Paulus juis sy 
eerlikheid verdedig in vers 17. Dit gaan oor die 
feit dat hy op twee geleenthede onderneem 
het om die Korinthiërs te besoek, maar 
verhinder was. Nou wonder die mense of 
Paulus se ja werklik ja is. En daarom is dit juis 
so belangrik om te besef dat die ja aan die 
einde van ons gebede nie ‘n bevestiging van 
ons eie woorde is nie. Want ons as sondige 
mense kan nooit ons woorde op so ’n manier 
bevestig nie.
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Nee, die amen aan die einde van ons gebed 
gaan oor die getrouheid van die Here. Die 
antwoord op vraag 129 bevestig dit so mooi. 
Dit is waar en seker, want my gebede is baie 
sekerder deur God verhoor as wat ek in my 
hart voel dat ek dit van Hom begeer.


Wanneer ons dus ons gebede afsluit met ‘n 
Amen, gaan dit oor God se getrouheid wat 
waar en seker is. Dit gaan nie oor my 
betroubaarheid nie. En weereens kom die rol 
van Christus duidelik na vore. Want dit is 
uiteindelik net deur die kragtige verlossing in 
Christus, dat ons enigsins tot die Here mag 
nader. Daarom wanneer Christus hierdie 
model gebed afsluit met die woord Amen, het 
dit eintlik ’n dubbele betekenis. Eerstens 
bevestig dit die woorde van die gebed as die 
waarheid. Maar tweedens ook die Vader se 
getrouheid om ons te verhoor. 


4. Christus en die waarheid 
van Sy eie woorde 

Die laaste gebruik van die woord Amen sien 
wanneer Christus besig is om uitsprake te 

maak. Dikwels sal Hy voor ’n uitspraak sê 
Amen amen. Selfs in die teksvers van ons 
eerste preek kom die woord amen aan die 
begin voor in die grondteks. Miskien is dit nie 
so opvallend vir ons nie wat die Ou Vertaling 
het vertaal met voorwaar of waarlik op ander 
plekke. En in die nuwe vertaling is dit bykans 
heeltemal in ander konstruksies in vertaal. 


Maar Christus het dikwels hierdie woord 
gebruik om te bevestig dat dit wat Hy 
volgende gaan sê, die waarheid is. Weereens 
staan ons voor die dilemma dat Christus in elk 
geval nooit ’n leuen vertel het nie. Maar dan 
sien ons weereens die ander kant van Amen 
werk. Dit is ’n soort uitroep om ons aandag te 
vestig op dit wat Christus gaan sê. Die amen 
vestig ons fokus op die feit dat Christus altyd 
in die waarheid optree.


Dit is ook so in ons teksvers vandag, Christus 
sê nie net amen nie. Hy kom word die groot 
Amen op al God se beloftes. Dit gebeur 
wanneer Hy die volmaakte offer aan die kruis 
bring. Die offer wat ons as sondige swak 
mense vrykoop. Duidelik sê Christus nie net 
amen op Sy woorde nie. Hy kom doen ook 
amen op Sy woorde.  

Daarom wil ons ook hierdie nabetragtingsdiens gebruik om Christus se Amen te bevestig op dit 
wat ons ook ontvang het. In die eerste diens het ons die voorreg gehad om met die hemelse spys 
en drank gevoed te word. Nou kan ons hierdie diens afsluit met die wete dat ons waarlik gered is. 
So waar soos die betekenis van die woord Amen.  


5. Slot  
Ons kan hierdie preek afsluit met ’n paar laaste gedagtes. Uiteindelik kan dit uit die bespreking lyk 
of die woord Amen gebruik word amper soos ons eed swering gebruik. Maar dit is nie waar nie. 
Want wanneer ons na die eed kyk wat mense hier op aarde aflê, word dit dikwels verbreek. 
Daarom kan ons nie Amen daarvoor gebruik nie. Om die waarheid te sê, is daar iets lasterlik aan 
Amen gebruik vir alledaagse waarheidsbevestiging. 


Ons gebruik amen wanneer ons doelbewus in die teenwoordigheid van die Here is. Dit is die 
voorbeeld wat Christus self vir ons gestel het. Hy wat nie net amen gesê het nie. Maar dit kom 
wees in het in Sy volle wese. 


Uiteindelik is dit ook waar ons die kategismus afsluit. By die ende van die onse vader gebed. En 
dan meer spesifiek met die woord amen. Want wanneer ons opreg in gesprek met die Here is, is 
amen nie iets wat meganies volg nie. Dit is dan ’n geloofsoortuiging wat die Heilige Gees binne 
ons werk. Amen kan dan nie anders as om natuurlik deur ons geuiter te word nie. 


Maar dit is ook belangrik om te sien dat die kategismus hier eindig. Dat die troosboek voltooi 
word in die genadige teenwoordigheid van die Here self. Wat voorreg het ons as gelowiges nie om 
hierdie troos te kan hê. Eerstens soos dit bevestig is in die Nagmaalsviering vanoggend. Maar 
tweedens ook in die daaglikse aanroep van die Here in gebed. Christus is uiteindelik die ware 
Amen. En Hy is ook die enigste weg na die Vader. Daarom die ware amen uiteindelik die enigste 
rede waarom ons ook amen kan sê aan die einde van ons gebede. Of selfs aan die einde van ’n 
preek of ’n gefokusde geloofsbeoefeningsgeleetheid. 
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Amen 
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