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Die blommetjies langs die pad. 

Efesiërs 2:1-10. 

 

Votum: 

 

Lofsang: 

Juanita du Plessis – Ons koning kom. Ek sal die lied vir jou aanstuur as jy dit nie het 
nie. 

 

Aanbiddingslied: 

Willie Joubert – Nagmaalslied. Ek sal die lied ook vir jou aanstuur. 

 

Boodskap: 

Om deur die Namakwaland te reis, is seker ‘n wonderlike erfaring. Die naaste wat ek 
daaraan gekom het was om met ‘n toerbus van Pretoria na Kaapstad te reis. Die 
Karoo is nou maar net eenmaal ‘n bekoorlike plek, met skielik veranderende uiterste 
weersomstanghede. 

Die Namakwaland is ook bekend vir die talle blomme wat daar groei en sodoende 
die aanbreek van lente luidkeels verkindig. En dit is juis waarna ons gaan kyk 
vandag. Die hele konsep van die blomme wat langs ons lewenspad is. 

Blomme het soveel betekenis vir ons en ons kan nie ‘n lewe indink sonder blomme 
nie. Dit word soveel keer ingespan om ‘n bepaalde atmosteer te skep. Neem maar 
die erediens, ‘n begrafnis, troue, watter funksie ookal. Die blommerangskikking is 
loshande een van die belangrikste dinge wat gereël moet word en dit moet perfek 
wees. 

Met die oog op die Paastyd, word u nou uitgenooi om saam met ons te reis om saam 
met ons die blomme langs die pad te sien. Die Bybel is vol voorbeelde van blomme 
wat ons moet opbeur en aanspoor om voort te gaan met ons reis. 

 

Efesiërs 2:1-10. 

Lewe uit die dood 



1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en 
sondes  

2. wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle 
het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei 
deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat 
daar nou aan die werk is in die mense wat aan God 
ongehoorsaam is. 

3. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is 
deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen 
net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons 
gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur 
sou ons net soos die ander mense deur God gestraf 
moes word.  

4. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig 
lief.  

5. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as 
gevolg van ons oortredings, saam met Christus 
lewend gemaak. Uit genade is julle gered!  

6. Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom 
opgewek uit die dood en ons saam met Hom 'n plek in 
die hemel gegee,  

7. sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe 
geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy 
in Christus Jesus aan ons bewys het. 

8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. 
Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe 
van God.  

9. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom 
het niemand enige rede om op homself trots te wees 
nie.  

10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in 
Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy 
aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. 



Paulus skep in sy teologie gereeld die twee wêrelde, die wêreld van die sonde, en 
die wêreld van God wat sonder Sonde is. Mens kan nie in beide wêrelde leef nie, of 
jy leef in die een, of jy leef in die ander. As mens moet jy letterlik doodgaan om van 
die een na die ander toe oor te beweeg. 

Hierdie beeld van die twee wêrelde van Paulus kom van ‘n filosoof, Plato, wat in die 
jare 400 VC geleef het. Hy skep eerstens die perfekte wêreld wat God van deel is. 
Alles in in plek en in harmonie. Dit is soos die bloudruk wêreld. Dan is daar die 
wêreld waarop ons leef, wat ‘n afskrif is. ‘n afskrif  is nie dieselfde kwalitieit as die 
bloudruk of oorsronklike nie. Daarom is daar baie inperfeksies op ons wêreld, omdat 
dit baie van die oorspronklike se kwalitieite verloor. Dit, volgens Paulus, laat juis die 
ruimte toe om sonde te pleeg. 

Waar Plato gepraat het van twee fisiese wêrelde, knaons aflei dat Paulus eerder 
verwys na twee realiteite, as twee wêrelde. Met bekering gan ons bloot oor na die 
nuwe realiteit, maar daarvoor moet ons letterlik sterf in die een om na die ander oor 
te gaan. 

Wat behels die proses? Wat het ek nodig? 

Numerie 21 bevat die verhaal van waar Israel twyfel in die vermoë wat God het om 
hulle te lei. God stuur giftige slange om hulle aan te vale n talle Israelite wat gepik 
word sterf. In hulle noodkreet kry Moses die opdrag om ‘n beeld van ‘n slang te 
maak en dit op ‘n paal te monteer. Wanneer iemand wat gepik was na die slang op 
die paal sou kyk, sou die persoon nie sterf nie. 

Dit is belangrik dat ons ‘n beeld of in iets daar kan plaas om ons herinner dat ons nie 
alleen is nie. Die slang op die paal en die beeld wat ons gebrik is nie ‘n afgod nie, dit 
is ‘n herinnering dat ons nie alleen is nie, dat God altyd daar is en ons na God toe 
moet kyk om beterskap en leiding te kry. 

Wanneer ons baken van hoop reg is, dan moet ons kyk na die tuig van veiligheid om 
ons daar te kry. God gee in Genisis 6 aan Noag ‘n opdrag om ‘n ark te bou om mens 
en dier te red van die vloed. 

God sal vir ons net soos Noag die spesifikasies gee waaraan ons tuig moet voldoen 
om die tog mee aan te pak. 

Die kruis van Christus is ‘n voorbeeld van so ‘n oorgang nie gepaardgaan sonder 
pyn en om gespot te word nie. Dit is heel dikwels deel van die proses, maar die 
uitkoms is net soveel beter. 

Dit kan voel asof die kruis wat ons dra wat ons tuig  moet wees lomp, groot en swaar 
is, maar ons moet onthou dat dit nodig is om die langse van klowe oor te steek. 



Met ons oog gefokus op hoop, en ons tuig wat voldoen an die nodige spefikasies, 
kan ons nie anders as om ook die blomme langs die pad raak te sien en te waardeer 
nie. 

 

Slotlied: 

Ray Boltz – Thank you. Ek sal die lied vir jou stuur. 


