
Deel 1              ‘n Persoonlike verhouding met God.  Ma. 12 Okt 2020 
 
Bron  Hendriksen, W. 1981 NTC  Ephesians   p.196-200 
Sing:   Ps 147-1:1   “Laat voor die Heer ’n lof-sang rys!” 
 
                                                                     Ef 4:12-13 
12) “Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die  
         liggaam van Christus. 
13)  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van  
        die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en  
        volwasse soos Christus.” 
 
Hoe staan jy in ‘n verhouding met God?   Weet jy wie God is?   Dien jy God?  Is jy opreg in jou 
verhouding met God?    Is dit vir jou belangrik om God te ken of is dit dalk net tradisie of 
gewoonte?   Is dit dalk net die regte ding om te doen want jy het so grootgeword? 
 
In ons Skrifgedeelte lees ons hoedat Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees skryf dat God 
se doel met ‘n gemeente en met ouderlinge en predikante, is om christene toe te rus vir hulle 
dienswerk aan God en vir die opbou van die gemeente. 
 
God wil hê dat sy kinders, christene geestelik sal groei en in ‘n al meer en intiemer verhoudig 
met Hom sal staan en leef. 
 
Om in ‘n persoonlike verhouding met God te leef, is om Hom lief te hê met jou hele hart, met jou 
hele siel en met jou hele verstand en met al jou kragte.   Dit beteken dat ‘n persoonlike 
verhouding  nie iets is wat eenmaal gebeur en dan is dit klaar nie.   Nee dit is ‘n verhouding waar 
jy elke dag nader en nader na God toe moet groei. 
 
Ons kan dit met ‘n huwelik vergelyk.   ‘n Verhouding begin gewoonlik as ‘n mens nog jonk is.  
Jy sien ‘n meisie of ‘n man en jy vind  die persoon aantreklik.   Dan leer jy hom/haar beter ken 
deur tyd in mekaar se geselskap deur te bring.   Na ‘n tyd raak ‘n mens verloof en dan is jy al 
seker dat dit die iemand is met wie jy die res van jou lewe wil deel.   Dan loop dit uit op ‘n 
huwelik en dan begin jy werklik mekaar eers leer ken in al die fasette van die lewe. 
 
So is dit ook met ‘n christen.   Normaalweg leer ons God ken van kleintyd af.   Jou pa en ma lees 
en bid vir jou.  Hulle leer jou wie God is en dan kan jy self begin lees en lees jy self die Bybel.  
Daarna begin jy met katkisasie en so leer jy meer en meer van God.  Jy lê uiteindelik belydenis 
van geloof af en dan begin ‘n intensiewe groeiproses in geloof.    
 
Daarom geliefdes, moet nie net ‘n passiewe christen wees nie.  Bid elke dag.   Lees jou Bybel 
elke dag.   Gaan so gereeld as wat jy kan saam met die gemeente na ‘n erediens.  Groei in jou 
liefde en in jou verhouding met God.     
Groei in jou verhouding.    Môre gaan ons DV kyk na Hoe ‘n mens geestelik groei! 
 
             Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 


