
Deel 3         Hoe om letterlik in ‘n intieme verhlouding met God te leef. 
                                                                                      Vry. 16 Okt 2020 
Sing:   Ps 18-1:1   “Ek het U hartlik lief, o Heer!” 
                                                                      

Jes 29:13 
“Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar 

hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.” 
Jes 30:15 

“So het die Here my God, die Heilige van Israel, gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal 
julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Maar dit wou julle nie;” 

 
Dit is altyd ’n vraag hoe kan ek in ’n werklike persoonlike verhouding met God staan.  Nou kan 
ons probeer om ’n paar stappe daar te stel en dan dink jy jy staan in ’n persoonlike verhouding met 
God.   Maar dit is nie so eenvoudig nie en dit is ook nie so ingewikkeld nie. 
 
Die Verbond    ’n Persoonlike verhouding met God begin by God.  God wat ’n verbond met sy 
kinders sluit.  God wat jou wederbaar, jou roep wat jou liefhet.   God wat jou roep deur die Heilige 
Gees wat deur jou ouers werk as jy klein is, deur die prediking as jy groter is, deur evangelisasie, 
op welke manier ookal.   God roep jou as sy kind.    Maar die verbond bestaan uit twee dele en 
daarom moet ons ook in dankbaarheid, in geloof antwoord en aan God al die eer gee. 
 
God roep jou deur die Heilige Gees en deur die Woord en deur die prediking.   Dan moet daar ook 
biddende, opregte bekering en ’n wil by jou wees om in dankbaarheid te antwoord.  Ons kan dit 
vergelyk met ’n man en ’n meisie.    Die man kan flikkers gooi, die meisie die hof maak en alles 
doen wat jy wil, maar as sy nie belangstel nie, dan sal sy nooit jou meisie word nie. 

MAAR 
God het ons geroep, gekies, gewederbaar en ons kan nie anders as om te antwoord nie.  Ons kan 
nie anders as om in dankbaarheid van God te getuig en ons na Hom te keer nie. 
Die vraag is hoe doen ons dit,  soos wat ons in Jes 29:13 gelees het moet ons opreg wees.  Hierdie 
opregtheid kom net na vore as ons in diepe afhanklikheid en nederigheid besef dat ons totaal van 
God afhanklik is, Mat 5:3.   Trouens dan is ons geseënd, salig, gelukkig.   Om jou afhanklikheid 
te besef van God is om in dankbaarheid te leef.     
 
“n Persoonlike verhouding met God is om te antwoord op sy roepstem.  Om te antwoord is om 
daadwerklik vanuit sy genade te leef.   2 Kor_12:9  “Sy antwoord was: “My genade is vir jou 
genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor 
my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.” 
 
As jy vanuit God se genade leef dan wil jy elke dag God se stem hoor en daarom sal jy elke dag 
wil Bybellees.  Jy sal ook met God wil praat, daarom sal jy wil bid.  Jy sal ook met jou broers en 
susters wil saamleef en God aanbid en loof en prys en daarom sal erediensbywoning vir jou 
belangrik wees.    Kortom sal ons in alle omstandighede naby aan God wil leef. 
Mag jy ook in jou persoonlike verhouding met God groei. 
      
      Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 


