
Ef 5:1,2    Deel 8  Volg God se voorbeeld na!  Vry. 9 Oktober 2020 
 
Bron  Hendriksen, W. 1981  NTC Ephesians. p.224-225 
Sing:   Ps 25-1:2  “Leer my  Heer U regte weë” 
                                          

Ef 5:1,2 
1) “Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. 

       2)           Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n                    
                                    offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was.” 
 
In die oorspronklike taal, grieks, staan daar dat ons God moet “mimiek”.  Dit beteken om met  
gebarespel, nabootsing, God se voorbeeld moet volg. 
 
Maar hoe kan ons mimiek, navolgers, nabootsers van God wees, as ons God nie eers kan sien nie?    
• Hoe kan ons God navolg as Hy dan Almagtig is. 
• Hoe kan ons God navolg, mimiek as ons Hom nie eers kan besyfer of bevat nie, maw Hy 

is te groot en verhewe en almagtig dat ons hoegenaamd soos Hy kan wees? 
 
Ons lees hieroor in Job 11:7-9 die volgende: 
7  “Kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan?  
8   Dit is kennis wat hoër is as die hemele. Hoe kan jý daarby uitkom? Dit is kennis wat dieper is  
     as die doderyk. Hoe kan jy dit bereik?  
9  Dit strek verder as die aarde, wyer as die see.” 
 
So lees ons ook dat Jesaja het voor God se almag gekniel en gebuig:  Jes 6:3-5   
3)   Die serafs het mekaar telkens toegeroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige!  
      Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”  
4)  Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook  
      geword het.  
5)  Toe het ek uitgeroep:  
 “Dit is klaar met my!  
   Ek is verlore!  
   Elke woord oor my lippe is onrein,  
             en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is.  
             En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.” 
 
As dit is hoe Job en Jesaja oor God gedink het…Hoe kan ons nog God, navolg? 
 
Ons voel eerder soos die apostel Petrus wat uitgeroep het na die groot visvangs, na ‘n nag waarin 
hulle niks gevang het nie en ewe skielik wou die skuite sink van die baie vis:    Luk 5:8 

“Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: “Gaan weg van my af, Here, 
want ek is 'n sondige mens.” 

So het ook die apostel Johannes byna dieselfde ondervinding gehad en hy het uitgeroep: 
Open 1:17  “…Toe ek Hom (God) sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat 
dood is…” 



Ons kan God alleen navolg as ons dit in die uiterste ootmoed, nederigheid, afhanklikheid doen. 
• Ons kan nooit soos God wees nie. 
• Ons kan nooit doen wat God gedoen het of doen nie. 
• Ons kan nooit selfs dink soos God nie.  Jes 55:8-12 

 
Ons kan God net navolg as ons die volgende uit die Woord verstaan en biddend navolg: 

• Ons is geskape na die beeld van God. 
• Ons word deur die Heilige Gees in staat gestel om so te leef. 
• Deur die wedergeboorte is ons sy kinders. 
• Deur God se genadige insette in die afsterwing van die Ou mens en die Opstanding van 

die Nuwe mens, om te wil leef soos wat God van ons vra. 
 
Ten diepste beteken, om God na te volg, om in en deur sy liefde te leef. 
Dit is die nuwe gebod, die liefde.    
Dit is ook hoe die hele wet en profete saamgevat is in Mat 22:37-40: 
Ons moet biddend liefhê, soos wat God ons liefhet. 
 
God se liefde is ‘n volkome liefde waar Hy sy eie Seun, Jesus Christus gegee het om in ons plek 
te sterf vir ons sondes. 
Ons kan nie vir iemand anders sterf nie, maar ons kan ons leef soos kinders van God wat biddend 
liefhet. 
Daarom moet ons die ou sondige lewe aflê en leef as nuwe mense van die lig. 
Ons moet in liefde lewe, die sonde haat en ons naaste dien. 
 
Volg God na in volkome liefde! 
  
             Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 


