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Hemelvaart, 21 Mei 202
Fokusteks: Efesiërs 1:15-23
Ek het êrens gelees van ‘n vrou wat daarvoor bekend was dat sy ‘n armoedige bestaan gehad het. Sy het as
kind in ‘n arm huis grootgeword. Na skool kon sy wel ‘n werk kry, maar die betaling was nou nie juis baie
goed nie. So het sy vir 39 jaar gewerk. Deur die jare het haar huis het al meer begin verweer en agteruit
gegaan. Haar voorkoms en kleredrag het getuig van iemand wat nie meer omgegee het hoe sy lyk nie. As
iets gebreek het, het sy dit nie laat regmaak of vervang nie. Uiteindelik het haar gesondheid weens
wanvoeding ingegee en sy het gesterf. Groot was die verbasing toe daar, na haar dood, ontdek is dat sy ‘n
geweldige groot som geld aan familielede nagelaat het. Sy het deur al die jare nie daarvan gebruik om haar
eie lewensomstandighede te verbeter nie. ‘n Mens sou met reg kon vra: Hoekom het sy dan nie die geld
gebruik toe dit wel beskikbaar was nie? Waarom onnodig gebuk gaan onder armoede terwyl sy die finansiële
vermoë gehad het om iets daaraan te doen? Hoekom het sy die lewe vir haarself so moeilik gemaak?
Op ‘n manier dink ek dieselfde ding gebeur met kinders van die Here. Ons besef nie watter geweldige
seëninge ons van die Here ontvang het nie en dan sukkel ons om sin te maak van die lewe met al sy
uitdagings. Ons worstel soms met allerlei geloofsaanvegtinge, terwyl ons dikwels vergeet dat God se krag
vir ons beskikbaar is en reeds in ons aan die werk is.
Paulus begin sy brief waar hy vir God prys vir al die seëninge wat die gemeente ontvang het (1:3-14). Vanaf
v.15-23 bid hy dat God die gemeente se oë mag open om die volle rykdom van hierdie seëninge te verstaan
en te ervaar. Die probleem is nie dat God sy goedheid van ons weerhou nie. Dit is nie asof ons ‘n gebrek
aan sy seëninge het nie - in Christus het ons elke denkbare seëning ontvang (v.3). Die probleem is eerder
dat ons sukkel om dit reg te verstaan en dus ook moeilik vind om die krag daarvan te ervaar. Hoe word ‘n
mens dan bewus van God se groot krag en hoe kan ek sy seëninge ervaar? Ons ervaar dit soos wat Hy ‘n pad
met ons loop en ons Hom in daardie proses al beter leer ken. Daardie kennis kom nie vanself nie, dit word
deur die werking van die Gees in ons bewerk. Onthou dat ons die Heilige Gees reeds ontvang het. Die
vermoë om God te leer ken is reeds daar! Hy maak dit vir ons moontlik. Paulus bid daarom dat die Vader
deur die Gees aan hulle wysheid sal gee om Hom so te leer ken. Hy bid verder dat die Gees hulle oë sal
verhelder. Dit beteken dat ons die lewe anders sal verstaan en begryp as wat dit op die oog af lyk.
Waarvoor moet ons oë oopgemaak word? In v.18-19 kan ons drie sake onderskei waarvoor Paulus bid. Die
eerste is dat ons mag weet watter hoop sy roeping vir ons inhou. God het ons geroep om sy eiendom te
wees (v.13). Ons is geroep om die nuwe lewe te leef wat aan ons geskenk is - ‘n lewe van vrede en liefde.
Terselfdertyd moet ons nie terugdeins vir teenstand en bespotting nie. Jesus het dit immers self ervaar. Ons
moenie bang wees om in sy voetspore te volg nie. Hy is uit die dood opgewek en beklee nou die heerlikheid
van God. Ons kan daarop reken. Dit sê ook iets van die toekoms wat ons te wagte kan wees, wanneer ons
finaal van alle swaarkry verlos sal wees. As die seëninge van God ‘n rivier sou wees, kan mens dit so verstaan
dat die plek van waar die rivier ontspring, God self is. Die opstanding van Jesus is die lewensaar van waaruit
die strome van seën vloei. Intussen kan en moet ons in ‘n heerlike en wonderlike persoonlike verhouding
met Jesus leef. Nie net met Hom nie, maar ook met mekaar as gelowiges. Dit is die hoop waartoe ons geroep
word.
Die tweede bede is die laaste gedeelte van v.18. Dit is dat die gelowiges sal begryp watter rykdom daar is in
die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het. Petrus noem dit op sy beurt die onverganklike,
onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word (1 Pet.1:4). Dit is iets
wat nie verlore kan gaan of gesteel word nie. Wat is hierdie erfdeel wat ons gaan ontvang? Dit is om saam
met Christus te kan wees en saam met Hom in die heerlikheid van God te kan deel. Paulus bid dat die
gelowiges dit mag herken as ‘n geweldige rykdom. Ek dink Paulus het met opset die woord “rykdom”
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gebruik. Hou in gedagte dat Efese ‘n groot handelstad was met indrukwekkende geboue. Die suigkrag van
materialisme was dus ‘n werklikheid en versoeking vir die gelowiges om hul sekuriteit in aardse skatte te
soek. Die werklike rykdom in die lewe is egter te vinde in dit wat God vir ons deur Jesus bereik het. Dit is
iets waarna ons kan uitsien omdat die Here dit reeds vir ons gereedgemaak het.
Die derde bede van Paulus is in v.19 - hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Presies
hoe groot hierdie krag is word dan verder in v.20,21 uitgespel. Dit is dieselfde krag wat Jesus uit die dood
opgewek het en aan Hom ‘n heersersposisie gegee het. Wanneer ons as Christene bely dat Jesus opgevaar
het na die hemel en sit aan die regterhand van God, dan bedoel ons daarmee dat Hy oor die mag en krag
van die Vader beskik. Dit is die posisie vanwaar Jesus vir ons intree en sorg en vanwaar Hy regeer en oorwin.
Dit beteken natuurlik verder dat daar geen ander mag is wat ons hoef te vrees nie. Dis asof Paulus hier wil
sê: Van die duiwel af tot waar ook al! Noem maar op, laat hulle maar kom. Of soos ons in Engels sê: bring
it on! Daar kan geen groter mag wees as om die dood en kwaad te oorwin nie.
’n Kategeet het besluit om een Sondagmôre ’n vraag vir sy groep kinders te vra: “As Jesus aan die regterhand
van die Vader sit, wie sit aan sy linkerhand?” Een kind het dadelik uitgeroep: “Ons, ons!” Efesiërs 1 herinner
ons aan alles wat ons het en Wie Jesus is... Dit is die belangrikste ding om te weet - Jesus regeer!
Hoe weet ons dit? Ons kan dit net weet deur die geloof, beslis nie deur ons menslike ervaring nie. Jesus se
heerskappy is nie altyd met die blote oog sigbaar nie. Inteendeel, as ons met die blote oog na ons eie lewe
kyk en na die wêreldgeskiedenis, dan lyk dit allermins of Jesus regeer. Daar is net te veel oorloë, vervolginge,
veroordeling, skeuring, twyfel en lyding. Dit lyk soms asof alles skeefloop en dat die kwaad besig is om te
seëvier. Die gebed wat Paulus bid is dat ons juis tot ‘n beter insig sal kom om te verstaan wie nou eintlik die
mag in die hand het. Daardie insig kom wanneer ons gedurig herinner word aan die opstanding van Jesus
uit die dood. Dit is die bril waardeur ons moet kyk sodat ons geestesoë verhelder kan word om God op sy
troon te sien.
Ons oë moet egter ook oopgaan vir die aard van Jesus se heerskappy. Die opstandingskrag wat nou in ons
aan die werk is, gee ons nie die reg om buite die styl van Jesus op te tree nie. Sy heerskappy was een van
diens, opoffering en selfprysgawe, van vergifnis, liefde en omgee. Ons mag nooit by die punt kom waar ons
ongeduldig raak met hierdie wêreld en namens God probeer om alles reg te ruk nie. Dit gaan hier om
Christus wat heers oor sy kerk en oor die wêreld, en nie om die kerk wat in sy plek wil mag uitoefen nie.
Ongelukkig was daar al voorbeelde hiervan in ons geskiedenis, soos kruistogte en heilige oorloë wat in die
Naam van Christus geweld en onreg teen die mensdom gepleeg het.
Die skrywer, Chesterton, skryf ‘n speurverhaal met die naam, Die hamer van God. Een van die karakters,
Vader Brown, ondersoek die moord op ‘n persoon wat eintlik maar as ‘n skurk en misdadiger bekend gestaan
het. Dit blyk toe dat die slagoffer se skedel met ‘n hamer verbrysel is. Die hele dorp verdink die dorpsmid,
omdat dié blykbaar goeie rede gehad het om so-iets te doen. Uiteindelik word die moordenaar vasgetrek,
en dit was toe nie die dorpsmid nie. Dit was die predikant, broer van die vermoorde persoon. Hierdie
predikant het die gewoonte gehad om hoog in die boonste toring van die katedraal te sit van waar hy almal
se doen en late kon dophou. Daar in die toring het hy kwaad geword vir die misdadigheid van sy broer, en
op ‘n dag, toe hy sy woede nie meer kon beteul nie, het hy hom van bo af met ‘n hamer gegooi. Vader Brown
het aan die predikant gesê: Die berge is gemaak om na op te kyk, en nie om daarvandaan af te kyk nie. So is
kerktorings gemaak as vingerwysers na God, en nie vir ons om daarvandaan af te kyk na ons medemens nie,
want dan word hulle insekte in ons oë.
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Ons is soms geneig om by die Here te wil oorvat. Ons wil vanuit die hemel regeer, en dan kom ons sommer
‘n paar mense goed by. Die waarheid is egter dat God regeer, nie deur geweld nie, maar deur sy Gees, met
sagmoedigheid en geduld.
Hemelvaart is ‘n tyd vir boontoe kyk, vanwaar God heers. Dis ‘n tyd vir rondom ons kyk, van optree teenoor
ander in die gesindheid en genade van Jesus. Hemelvaart is egter ook ‘n tyd vir vorentoe kyk. As ons begin
verstaan en aanvaar dat God dinge op sy manier en tyd doen, sal ons eie lewe meer sin maak al kom daar
uitdagings, moeilikhede en struikelblokke. Die krag wat Jesus opgewek het, die krag wat Hom bo alle bose
magte gestel het, die krag wat Hom as Hoof van sy kerk aangestel het, is die krag waarmee ons beklee word.
Leef dan elke dag daaruit!
Gebed
In die hemel is die Heer
en sy glans is soos kristal.
Hy’s die Heilige van God
en Hy heers oor die heelal.
Daar is mag in sy woord;
soos die waters druis sy stem,
soos die son op die see se blou so die rykdom van sy trou.
En aan U is die mag
en die heerlikheid en krag,
en aan U is die eer
en die lof, want U regeer...

