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1. 

Gemeente, broers en susters. 

Elke persoon het sterk en swak punte.  Dit leer ŉ mens al op skool.  Ek onthou 

goed hoe ek vir persoonlikheidstoetse gegaan het toe ek op skool was met die oog 

op ŉ toekomstige loopbaan. 

Die toetse het min of meer aangedui wat my persoonlikheidseienskappe is asook 

wat my sterk en swakpunte is.  Baie van u het dit al gedoen, en ek verwag dat 

meeste van die kinders wat in hoërskool is dit al beleef het. 

 Miksien het die toetse vasgestel dat jy baie presies is –ŉ perfeksionis.   

 Dalk is jy annalities sterk.   

 Of dalk is jy baie intuïtief wanneer dit by ander se emosies kom.  In terme van 

swakpunte kan miskien gesê word dat jy agterlosig is.   

 Of dalk is jy net ŉ bietjie lui. 

Een van my sterkpunte is dat ek konflik goed kan hanteer en oplos, maar 

ongelukkig is ek ook ietwat van ŉ dromer.  Ek loop met my kop in die wolke sonder 

dat my voete altyd die grond raak. 
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Die interessante ding, broers en susters, is dat ŉ gemeente, ŉ gemeente soos ons 

sin, ook ŉ baie spesifieke persoonlikheid het.  Netso beskik ŉ gemeente oor sy 

eie sterkpunte, maar ook ongelukkig, oor sy eie swakpunte. 



Dit sien ons baie duidelik wanneer ons kyk na die teksgedeelte wat ons vanoggend 

gelees het. 

Hierdie gemeente se persoonlikheid verskil van die ander gemeentes se 

persoonlikhede waarvan ons in Openbaring lees.  En netso het die gemeente se 

eie unieke sterk en swakpunte.   

In die teks gaan Johannes dan uit sy pad om die sterk en swakpunte vir hulle uit te 

wys.  En die sterkpunte waaroor hulle beskik is soos volg: 

 Hulle werk ter wille van die evangelie. 

 Hulle kan slegte mense nie verdra nie. 

 Verder het hulle nie in die lokvalle getrap wat die dwaalleraars vir hulle stel 

nie.  Hulle het uit hulle pad gegaan om ondersoek in stel ten opsigte van hulle 

en nie blindelings agter hulle aangeloop nie. 

 Die gemeente het ook deurgaans volhard.  Onder moeilike omstandighede, 

selfs vervolging, het hulle aan Jesus bly vashou.   

 Hulle het baie vir Jesus se naam verduur en hulle het nie moeg geword nie. 

 In vers 6 lees ons dat hulle ook ŉ ander sterkpunt het.  Hulle verafsku wat die 

Nikolaïete doen.  Ons weet nie presies wie die mense of groep was nie.  Daar 

word egter vermoed dat hulle ook ŉ groep dwaalleraars wat ŉ afwatering van 

die Christelike leerredes bepleit het. 

Die feit dat hulle hierin slaag en die sterkpunte ten toon stel is opsigself baie 

indrukwekkend gemeente.  Dit is die geval omdat die mense in baie moeilike 

omstandighede geleef het.   

Efese was ŉ reuse stad.  Sommige beweer dat daar om en by 250 duisend mense 

gewoon het.  Soos ons laasweek vir mekaar gesê het, was daar mense van reg oor 

die wêreld.  En die mense het verskillende gelowe aangehang en gebruike gehad.   

In Efese se geval was die tempel van vrugbaarheid, d.w.s. Artemis, die grootste 

rolspeller.  Die tempel wat vandag nog beskou word as een van die 7 wonders van 

die wêreld het duisende priesters, priesteresse en prostitute gehuisves.   Maar 

behalwe die Artemiskultus was keiseraanbidding ook baie volop in Efese.  Een van 



die Keisers, Domitianus, het sy tempel daar gebou.  Afgesien van al die 

afgodstempels moes die einste Christene ook rekening hou met die Joodse 

bevolking wat baie vyandig was teenoor die Christene. 

Die gevolg was dat baie van die Christene gerangeer is en self vervolg is. 

Deur dit alles het die gemeente volhard en sterk in die geloof gebly.  In die sin 

gemeente is hulle ŉ ongelooflike voorbeeld vir die kerk vandag. 

Dit wys vir ons dat ons met die hulp van die Here alles kan weerstaan en steeds sy 

kerk kan bly.  Ons het laasweek gehoor hoe Jesus tussen die lampe of kerke staan 

en die sewe stere in sy hand vashou, d.w.s. die leiers van die afsonderlike 

gemeentes. Deur dik en dun, ten spyte van aanvegting van alle kante, bewaar 

Jesus sy kerk, sy gemeente.  Hy is in hul midde en hou elkeen van die 

gemeentelede, nie net die leiersfigure nie, in sy hand. 

3. 

Dit eindig ongelukkig nie daar nie broers ens susters.  Afgesien van al hulle 

sterkpunte wat hulle tentoonstel het die gemeente een swakpunt gehad wat 

gedreig het om al hulle goeie eienskappe en dade te oorskadu.   

Hulle het nie meer vir Jesus so lief soos in die begin nie. 

Die teks sê amper vir ons:   

Al volhard hulle in hulle geloof, al verafsku hulle slegte mense, al werk hulle ter wille 

van die evangelie, al loop hulle nie agter dwaalleerraars soos die Nikolaïete aan nie, 

al volg hulle al die regte leerstellings en dogmas van die vroeë kerk - niks van dit 

maak saak indien hulle nie meer vir Jesus lief het nie.  Indien die liefde vir Jesus 

nie meer in die mense se geloofslewens, en in die kerk teenwoordig is nie, maak dit 

nie saak hoeveel ander goeie werk hulle doen nie. 

ŉ Persoon se geloof, en ŉ kerk se bestaansreg, val of staan by Jesus en die 

liefde vir Jesus.   



Die eksegete en slim mense stel dat die liefde wat vervaag ook nie net beperk is tot 

die liefde vir Jesus nie.  Hulle liefde het ook vervaag en verdof teenoor mekaar. 

Weereens kan ons die opmerking maak:  Indien jy nie liefde betuig aan jou 

naaste nie, maak dit nie saak of jy volhard en dwaalleer vermy nie.  Liefde vir 

Jesus en vir jou naaste is die saak waarby die kerk en die gelowige staan of val. 

4. 

Hoe kan ek die begrip verduidelik. 

Die situasie wat in die gemeente plaasvind kan vergelyk word met u huwelik wat 

op die oppervlakte goed en gesond is.  Die paartjie is bedagsaam, vriendelik, 

tegemoetkomend, hulle werk saam as ŉ span.  Kyk mense van buite na die paartjie 

lyk dit asof alles in plek is.  Hulle toon al die regte tekens. 

Tog, indien jy nader kyk, kom ŉ mens agter dat dit nie meer ŉ huwelik is nie, maar 

slegs ŉ ooreenkoms.   

 Dit is slegs ŉ ooreenkoms om die vrede te bewaar.   

 Die kinders te beskerm, of om nie golwe te maak nie.   

 Dit is slegs ŉ ooreenkoms omdat iets verlore gegaan het wat aanvanklik daar 

was.   

 Die liefde wat aanvanklik tussen die mense was, het verlore gegaan.   

 Hulle het mekaar nie meer so lief soos aan die begin nie.   

En nou gaan die mense maar net deur die bewegings, die danspassies, van ŉ 

huwelik. 

Kan ŉ huwelik sonder liefde ŉ huwelik genoem word?  Ek weet nie? 

 Ek weet wel dat ŉ gelowige wat nie Jesus lief het nie werklik ŉ gelowige is 

nie.   

 Netso is ŉ kerk wat nie meer Christus lief het nie meer die woord kerk 

werk nie?   

 En vriende, ŉ gelowige wat nie sy naaste lief het nie – kan hy ŉ gelowige 

genoem word?  Al toon so ŉ persoon al die sterk persoonlikheidseienskappe.  



Al is hy of sy ŉ goeie leier, dinamies en vasberade, al is die persoon sjarmant 

en wie weet wat nog, maar daar is nie liefde nie kom dit tot niks.  Jy kan 

hoe mooi op die oppervlakte lyk, maar indien daar nie liefde in jou hard is nie, 

kom dit tot niks. 

 

5. 

Die wonder van die gemeente se situasie is dat alles nie verlore is nie.   

 Al betoon hulle nie meer liefde aan Jesus en hulle naaste soos voorheen, 

beteken dit nie dat hulle die einde van die pad bereik het nie.   

 Jesus draai nie sy rug op Sy kinder en sy kerk nie.   

 Hy bly steeds wandel tussen die lampe (kerke) en Hy dra steeds die sterre 

(gemeentelede) in sy hand.   

 Jesus gee altyd ŉ tweede kans, en dan nog ŉ kans, en dan nog ŉ kans.  

Sonder dat ons dit enigsins verdien. 

Hierdie tweede kans gemeente, hierdie genade en liefde wat Jesus aan ons betoon, 

vereis ook iets van ons.  Ons kan nie maar net aangaan soos ons wil nie.  Ons 

kan nie bly om liefdeloos te wees teenoor Jesus en ons naaste nie.  God vereis, 

verwag, van ons dat ons lewens anders moet lyk uit dankbaarheid. 

En hoe vind ons weer die liefde wat verlore gegaan het.  Nie deur dit te voel nie, 

maar deur definitiewe stappe te neem. 

 In die eerste plek moet ek jy terug dink en kyk na ons lewens.  Ons moet 

eerlik met ons self wees en afvra of ons op die regte pad is.  Lewe ek my 

dankbaarheid op die regte manier uit, of gaan ek maar net deur die 

danspassies van die geloof.  Lyk ons gemeente, en elkeen van ons, op die 

oppervlakte reg, maar kyk jy nader sien ŉ mens dat baie skort.  Die 

introspeksies vereis waagmoed en eerlikheid.  ŉ Kritiese oog en ŉ besef dat 

ons nie perfekte gelowiges is nie wat baie keer liefdeloos optree teenoor 

Jesus en ons naaste. 



 Kyk die gemeente terug, kyk elkeen van ons terug, en ons besef ons 

liefdeloosheid word daar van ons verwag om tot bekering te kom.  Letterlik 

staan daar in die Grieks “metanoe-o”.  Ons kan dit vertaal met ŉ 

“hartsverandering”.  Gemeente, besef ons dat ons liefdeloos was, verwag 

die teks van ons ŉ hartsverandering.  Ons ingesteldheid, ons denke teenoor 

Jesus en ons naaste moet verander en word soos wat dit was aan die begin. 

 Tog, indien die hartsverandering, die bekering, nie oorgaan in dade nie is dit 

sonder waarde.  Dan is dit soos stof voor die wind.  Die vraag wat altyd 

onstaan is hoe die liefde vir Jesus en ons naaste uitgeleef moet word?  Op die 

punt dink ek altyd aan Johannes 13.  Jesus stel dat hy sy dissipels tot die 

uiterste toe lief het.  En dan gaan hy voort om hulle voete te was.  Hy neem 

die gestalte van ŉ slaaf en was die voete van twyfelaars, die wat verloën en 

die wat veraai.  Eintlik, in die optrede van Jesus vergewe en versoen Hy.  En 

dan eindig Johannes 13 deur te sê dat hulle, ons, dit ook moet doen.  Om 

liefde te betoon gemeente, vereis van ons om ŉ slaaf te word voor God en 

voor ons naaste.  Om afstand te doen van alles wat van waarde is en altyd 

God en ons naaste voor ons self te plaas.  Liefde beteken dat ons op ons 

knieë sal gaan in alles wat ons doen (werk, huis, kerk, alles) en altyd die voete 

sal was van ons naaste.   

Die proses gemeente kan ons nie op ons eie doen nie.  Ons kan nie op ons eie 

terugsdink en met helder oë ons tekortkominge raaksien nie.  Die mens plaas 

homself altyd in die beste moontlike lig.  Netso kan ons self nie tot bekering kom nie.  

Ons harte is soms van klip.  Dit is onbeweegbaar.  En wie van ons gaan werklik op 

ons knieë voor Jesus en mekaar. 

Dit kan slegs deur God se krag en genade vermag word.  Omdat Jesus ons in sy 

regterhand vashou kan ons dit doen.  Omdat die Gees ons lei en inspireer kan ons 

daarin slaag. 

Weet u?  Om weer daardie aanvanglike liefde en geluk in Jesus te ontdek is in ŉ 

sekere sin slegs ŉ saak van gebed. 

6. 



Besef ons hoe ernstig die saak is gemeente?  Die “herontdekking van die 

aanvanklike liefde”, die terugdink, die hardsverandering, die “anders doen”. 

Indien ons nie verander en weer lief raak vir Jesus en ons naaste staan daar ŉ 

kans dat ons lamp van ons weggeneem sal word.   

Dit wil sê, slegs waar daar liefde is, daar is die kerk.  Indien die liefde verdwyn, vir 

watter rede ook al, is die kerk ook nie daar nie. 

 Indien ons egter hierde harsverandering ondergaan en weer vir Jesus en ons 

naaste lief word.   

 Indien dit in ons dade sigbaar word vind ons ŉ merkwaardige belofte.   

 Ons sal saam met God aan die boom van die lewe eet in die paradys.  Dit 

wil sê, alles wat afstand tussen God en mens kon bring is verwyder, en ons is 

nou versoen met die Here, vandag en elke dag tot in alle ewigheid. 

Kom gemeente, laat ons terugdink, tot bekering kom, en doen.  Kom ons herontdek 

die liefde vir God en ons naaste  -  dan sal ons verewig saam met God lewe. 

Amen 


