
Die koste waarteen God ons as gemeenskap van gelowiges 
vergader 
Teks: Openbaring 5: 1 - 14 & Sondag 21

Teksvers: Openbaring 5:9


1. Inleiding 
Ons fokus vanoggend in ons leerdiens op 
Sondag 21. En Sondag 21 is steeds deel van 
ons geloofsbelydenis, soos ons die elke 
Sondag tydens die eerste diens bely. In hierdie 
geloofsbelydenis staan ons vandag stil by wat 
ons glo oor die kerk. Wat is die kerk? Om 
hierdie wese van die kerk te verstaan gaan 
ons by die verskillende karakter eienskappe 
van vraag 54 van Sondag 21 stilstaan. Maar 
oorhoofs tot die alles is natuurlik die 
vergadering of stigting van die kerk, waar het 
dit begin? 


Vandag leef ons in ’n wêreld wat voortdurend 
meer en meer om die mens draai. Daarom is 
dit geen wonder dat ook die begrip van kerk 
en kerk wees voortdurend aangepas word om 
die mens te pas. Daarom word die kerk 
vandag maklike gesien as ’n gemeenskap of 
vergadering van mense wat bymekaar kom 
om die Here te dien. So word al die 
bonatuurlike komponente daaraan veilig 
uitgehaal en is die kerk sommer maar net nog 
’n klub. 


Maar as ons ons na Openbaring 5 kyk kan dit 
tog nie waar wees nie. Die kerk word op 'n 
ander manier vergader. ’n Beter manier, wat in 
staat is om ewig hoop te gee. Dit is vandag 
selfs nog meer belangrik as ’n paar jaar terug. 
Want die kerk hier in ons land en omgewing is 
by die dag besig om swaarder te kry uit ’n 
wêreldse oogpunt. Daarom net soos die 
eerste lesers van die Openbaring boek troos 
kon vind midde die vervolging waarin hulle 
gestaan het. Net so kan ons ook vandag troos 
vind in die woord wat Openbaring 5 bring. 


2.   Een kerk 
Die eerste eienskap van die kerk van die Here 
vind ons in die woordjie “die” of ook eintlik 
“’n" soos ons meestal bely ’n Heilige, 
Algemene, Christelike kerk. En as ons 
taalkundig na die woord “ ’n " kyk dan sal ons 
sien dat dit verseker in enkelvoud is. Daar is 
net een kerk. Maar dit is eintlik ’n logiese 
gevolg van ontstaan van die kerk. 


In ons teksvers, vers 9 sien ons hoe die Nuwe 
Testamentiese kerk ontstaan het. Die kerk is 
die mense wat vir God vrygekoop is deur die 
bloed van die Lam. En die Lam is natuurlik 
ons Here Jesus Christus. Hierdie mense kom 
uit die hele menslike geslag. Met ander 
woorde mense wat deur al die verskillende 
eeue geleef het word vrygekoop deur die 
bloed van Christus. Tog is dit steeds ’n 
eenmalige bloedoffer volgens Hebreërs 10:12 
wat lees "12Maar Jesus Christus het één offer 
vir die sondes gebring”. Op hierdie manier 
word die kerk deur die eeue in ’n noue band 
saamgebind. 


Maar hierdie saambinding is nie net deur al die 
eeue nie. Dit is ook vandag op hierdie oomblik 
oor die breedte en lengte van die wêreld. Dit 
strek oor elke stam, taal, volk en nasie volgens 
vers 9. 


3.   ’n Heilige kerk 
Die volgende eienskap van die kerk wat ons 
ondersoek is Heiligheid. Om heiligheid as ’n 
abstrakte konsep te verduidelik is nie altyd 
maklik nie. Ons het die Hebreeuse konneksie 
met gewigtig. Soos in ’n gewigtige saak. Kerk 
is ’n gewigtige saak. Maar regdeur die skrif kry 
ons ook ’n sterk afgesonderde karakter aan 
heiligheid. Om iets heilige te maak en te hou 
moet dit afgesonder word van die alledaagse, 
die gewone. Dit is juis wat met vir ons 
uitgebeeld is in ’n magdom reinigings-rituele 
in die Ou Testament. Dit is ook wat ons leer uit 
die Ou Testamentiese tempel met sy beperkte 
toegang net vir priesters. 


Die kerk van die Here moet vandag ook aan 
hierdie eienskap gekenmerk word. Soos wat 
die tempel in die ou testament skoon en heilig 
gehou is deur verskeie bloed offers, net so is 
die kerk vandag. Want dit is juis die bloed van 
die Lam wat ons reinig van al ons sondes, 
soos ons ook in 1 Johannes 1 vers 7 leer. 
Daarom is hierdie bloed waardeur die kerk 
losgekoop is volgens ons teksvers, ook die 
bloed wat ons skoon was van die sonde. Wat 
ons as kerk heilig maak. Daarom moet die 
kerk hierdie heiligheid behou. Ons moet nie 
toelaat dat enige invloede van die wêreld die 
kerk ontheilig nie. 


4.   ’n Algemene kerk 
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Tog kan ’n verkeerde klem om die Heiligheid 
van die kerk maklik hierdie volgende eienskap 
in gedrang bring. Hierdie eienskap is die 
algemeenheid van die kerk. Dit is die 
katalositiet van die kerk. Of soos ons al 
gehoor het ’n katolieke kerk. En dan het dit 
nou niks met die rooms katolieke kerk te doen 
soos die band soms verkeerdelik gemaak 
word nie. 


Die maklikste manier om algemeenheid te 
verduidelik is die konsep van oop deure. Die 
kerk moet oop deure hê. Die ware kerk van die 
Here is oop en toeganklik vir almal. Daar is nie 
toegangs beheer of vereistes. Ons weet almal 
hoe swaar die inperkingsregulasies hierdie 
eienskap vir ons oor die laaste twee jaar 
gemaak het. Alhoewel ons steeds die 
heiligheid van die kerk bewaar en beskerm 
moet ons steeds ons teksvers onthou. Ons 
het nie self ons eie toegangsgeld tot die kerk 
betaal nie. Want ons was nie in staat om dit te 
doen. Ons toegang is betaal deur die bloed 
van die sondelose lam. Daarom kan ons nooit 
uit hoogmoedigheid ander toegang tot die 
kerk van die Here weier nie. 


Ons taak as kerk is juis om hierdie blye 
boodskap van verlossing te gaan verkondig 
aan almal wat ons kan. Want ons weet nie wie 
hierdie mense is wat God vegarder uit die hele 
menslike geslag nie. 


5.   ’n Christelike 
Die laaste eienskap van die kerk maak dit 
uniek. Enige organisasie of vergader van 
mense het tog ’n doel waarheen gewerk word. 
Maar die kerk is soveel meer as mense wat 
saam besluit om die Here te eer en verheerlik. 
Dit sien ons in die beginsel losgekoop in ons 
teksvers. Met reg lyk hierdie woord na ’n 
handelsterm. Wanneer ek iets koop dan 
behoort dit aan my. Maar loskoop is nog ’n 
trappie verder. In die antieke wêreld met sy 
slawehandel kon ’n slaaf losgekoop word. 
Iemand kon sy eienaar die prys betaal wat hy 
werd is en hom dan vrylaat. Maar 
vanselfsprekkend sal daar ’n gevoel van 
dankbaarheid wees by die slaaf.


Dit is presies wat Jesus kom doen het met Sy 
sterwe, Hy het ons kom loskoop uit die mag 
van die bose. Hy het ons kom vrymaak van 
die houvas wat die bose op ons gehad het.  
Daarom soos Romeine 8:9 ons leer behoort 
ons nou aan die Here. Maar deur ons sondige 
natuur het ons as mens steeds nie die Here 
aanbid soos ons behoort nie. 


Daarom het Hy nog die Heilige Gees ook aan 
ons gegee om ons in hierdie waarheid te lei. 
En daarom is die kerk nie bloot ’n vergadering 
mense wat besluit om iets te doen nie. Nee 
die kerk is mense wat gedring deur die Heilige 
Gees nie anders kan as om die enigste hoof 
van die kerk, Jesus Christus saam te eer en te 
verheerlik nie. 


6.   Slot 
Ons kan afsluit deur terug te keer na die hoop 
wat daar in hierdie regte siening van die kerk 
lê. Ons sê dink dikwels dat die kerk maar deur 
mense tot stand gebring word en onderhou 
moet word. Tog het ons duidelik gesien dit is 
God se kerk en nie ons s’n nie. Dit is deur die 
bloed van Christus gekoop en behoort 
daarom aan Hom. Daarom kan ons nie 
enigsins op onsself of selfs vorige generasie 
roem dat die kerk hier is nie. Dit is God se 
werk en ons weet dat God dit ook in stand sal 
hou tot Sy eer en verheerliking.


Maar ons as mense het steeds die voorreg om 
deel te wees van hierdie kerk, hierdie 
koningryk van die Here. Die Here seën ons 
elkeen met gawes wat ons ook kan aanwend 
in die kerk. Die kerk is nie die gebou, 
organisasie of ander mense nie. Nee, die kerk 
is ek en jy. En die kerk is steeds die middel 
waardeer God ook die wêreld wil bedien 
vandag. Die kerk moet daarom tydig en 
ontydig die Woord van die Here verkondig. 
Ons moet die Here eer en verheerlik in alles 
wat ons doen. Ons moet die eenheid van die 
gelowiges bevorder. Deur seker te maak dat 
die kerk werklik toeganklik is vir almal. Maar 
daarin moet ons steeds daagliks waak om dit 
ook heilige te hou. Dit help nie dat ons mense 
in ’n halwe waarheid in nooi nie. Die kerk moet 
nooit geken word deur die woorde van Jesus 
aan die fariseers in Matteus 12:15 nie : 
"15“Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en 
Fariseërs, huigelaars! Julle trek oor see en 
land rond om een bekeerling te maak, en as 
hy dit word, maak julle hom twee maal so ryp 
vir die hel as wat julle self is.”


Ons as kerk kan dit doen deur altyd te 
verseker dat ons oë stewig op Jesus Christus 
gevestig bly. Dat alles wat ons doen in die 
kerk daaroor gaan om tot die Vader te nader 
deur die kosbare bloed van Christus, soos ons 
gelei word deur die Heilige Gees.


Amen 
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