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1. Hoe lyk jou kultuur?

2. Wat is die probleem met ons kultuur?

Johannes 8:31-33 (NLV) 31Toe het Jesus vir die 
Jode wat tot geloof in Hom gekom het, gesê: ”As 
julle in ’n noue verbintenis aan my boodskap leef, 
is julle my egte navolgers; 32en julle sal begryp wat 
die waarheid beteken, en die waarheid sal julle 
vrymaak.” 33Hulle het Hom geantwoord: ”Ons is die 
afstammelinge van Abraham en was nog nooit iemand 
se slawe nie. Hoe sê jy dan: ’Julle sal bevry word’?”

a) Ons hanteer Christenskap soos potjiekos.

Johannes 8:38-39 (NLV) 38”Ek praat oor wat Ek by 
mý Vader gesien het; en julle doen wat julle by júlle pa 
gehoor het.” 39Hulle het daarop reageer: ”Abraham is 
ons pa.” Jesus antwoord hulle: ”As julle ware kinders 
van Abraham was, sou julle doen wat Abraham 
gedoen het.”

Johannes 8:7 (NLV) 7Toe hulle aanhou om vrae te 
vra, het Jesus regop gestaan en vir hulle gesê: ”Laat 
die een onder julle wat sondeloos is, die eerste een 
wees wat ’n klip na haar gooi.”

b) Ons kies verdeeldheid in diversiteit.

Johannes 8:19 (NLV) 19Hulle het toe vir Hom gesê: 
”Waar is jou Vader?” Jesus het geantwoord: ”Julle ken 
My nie en ook nie my Vader nie. As julle My geken 
het, sou julle my Vader ook geken het.”

Romeine 12:9-10 (NLV) 9Moenie veins dat jy 
ander liefhet nie; doen dit uit jou hart. Haat alles wat 
verkeerd is; kies kant vir wat goed is. 10As broers en 
susters in God se huisgesin moet julle mekaar in 
liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met 
respek te hanteer.

c) Ons gebruik God as ’n ”bargaining chip”

Johannes 8:44-47 (NLV) 44Julle is uit die duiwel 
as julle pa gebore, en julle wil net doen wat hy as 
pa van julle verwag. Hy was van die heel begin af ’n 
mensemoordenaar. En hy is nie in die waarheid nie 
omdat die waarheid nie in hom is nie. Wanneer hy 
ook al leuens verkoop, praat hy volgens sy innerlike 
oortuiging omdat hy ’n leuenaar en ook die vader 
daarvan is. 45Omdat Ek die waarheid praat, glo julle 
My nie. 46Wie onder julle kan My aankla van sonde? 
As Ek dan die waarheid praat, waarom glo julle My 
nie? 47Wie van God afkomstig is, luister na die woorde 
van God. Daarom luister julle nie omdat julle nie van 
God afkomstig is nie.”

3. Hoe sou Jesus lyk as Hy ’n Afrikaner was?

Johannes 8:28-30 (NLV) 28Jesus het daarop vir 
hulle gesê: ”Eers as julle My, die Seun van die Mens, 
verhoog het, sal julle begryp dat Ek is wat Ek is; en 
dat Ek uit my eie niks doen nie, maar net praat soos 
die Vader My onderrig het. 29Hy wat My gestuur het, 
is by My. Hy het My nie verlaat nie omdat Ek altyd die 
dinge doen waarvan Hy hou.” 30Terwyl Jesus hierdie 
dinge gesê het, het daar baie mense in Hom begin 
glo.

4. Wat is dit wat spanning tussen jou en Jesus 
veroorsaak?

Johannes 8:12 (NLV) 12Verder, by ’n ander 
geleentheid, het Jesus vir die mense gesê: ”Ek is die 
lig vir die mensdom. Wie My aanhou volg, sal nooit 
in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe 
gee.”

Romeine 13:11-14 (NLV) 11Julle moet hierdie dinge 
doen omdat julle besef dat die tyd besig is om uit te 
loop. Dit is dringend tyd om wakker te word, want 
die tyd van ons finale verlossing is nou al weer ’n 
hele ent nader as toe ons gelowig geword het. 12Die 
nag is byna verby, die dag is so te sê hier. Kom ons 
trek daardie vuil sondeklere uit wat in die donker 
tuishoort, en ons trek die wapenrusting aan wat pas 
by ’n lewe in die lig. 13Ons moet ordentlik lewe sodat 
dit die toets van die daglig kan deurstaan. Ons moet 
nie betrokke wees by wilde en dronkwordpartytjies, by 
seksuele en losbandige uitspattigheid, of onenigheid 
of afgunstigheid nie. 14Nee, soos ’n mens jou klere 
aantrek, moet julle die Here Jesus Christus ”aantrek”, 
en nie ’n duimbreedte toegee aan die begeertes van 
julle sondige natuur nie.

5. Jesus het klaar vir ons ’n kultuur gekies. Jy 
moet kies volgens watter kultuur jý gaan lewe!

Hier staan ons voor die Heilige God 
van hemel en aarde om 'n gelofte 

aan Hom te doen, dat, as Hy ons sal 
beskerm en ons vyand in ons hand sal 
gee, ons die dag en datum elke jaar as 

'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer 
sal deurbring, en dat ons 'n huis tot Sy 
eer sal oprig waar dit Hom behaag, en 
dat ons ook aan ons kinders sal sê dat 

hulle met ons daarin moet  
deel tot nagedagtenis ook vir die 

opkomende geslagte. Want die eer van 
Sy naam sal verheerlik word deur  

die roem en die eer van oorwinning 
aan Hom te gee. 

(Die gelofte A.W.J. Pretorius 1838)
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