
Jy is my kind, oor jou verheug ek My. 
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Inleiding: 

1.     Slide 1 

Gemeente, vriende. 

Ek onthou baie goed hoe bly dit my gemaak het wanneer my pa of ma my as kind 

gekomplimenteer het.   

 Het ek byvoorbeeld ŉ goeie rapport huis toe gebring aan die einde van die 

kwartaal of jaar en my ouers komplimenteer my daaroor het die my hart bly 

gemaak. 

 Het ek ŉ goeie rugby, krieket of hokkiewedstryd gespeel en my pa of ma 

noem dat ek baie goed gespeel het, het dit my in ŉ sekere sin verheug. 

 Natuurlik smag ek steeds vandag na my ouers se komplimente, se 

goedkeuring. As my pa byvoorbeeld die Sondag in die kerk is doen ek my 

uiterste bes om die beste moontlike diens op te stel. Dit maak my dag 

wanneer hy my na die diens daaroor komplimenteer. 

(Slide 1.1) 

Dit is natuurlik nie vreemd nie.  Elkeen van ons smag na die goedkeuring van ons 

ouers.  Ons wil weet dat ons ons ouers, ons primêreversorgers, bly maak, trots 

maak.  Ons smag ten diepste na die bevestiging dat ons geliefd is deur ons ouers.  

Selfs wanneer ons ouers nie meer by ons is nie probeer ons steeds op so ŉ wyse te 

leef wat hul goedkeuring sal wegdra. 

2.    (slide 2) 

Wat van julle? 



 Hoe voel jy wanneer jy ouers vir jou sê:  “My seun, my dogter, jy is my kind en 

ek is trots op jou.  Kyk ek na jou maak jy my bly”. 

 Maak die woorde jou bly?  Hoe voel jy nadat jy die bevestiging van jou ouers 

ontvang het?   

Ek glo dat die woorde, die klop op die skouer, die drukkie ons bly maak en verheug.  

Nog meer, die opbouende woorde versterk ons verhouding met ons ouers en 

bou ons op ŉ emosionele vlak. Die opbouende woorde vorm ons menswees, ons 

identiteit. 

3.     (slide 3) 

Daar is egter ook ŉ verdere dimensie t.o.v. ons ouers se opbouende woorde. 

Ek onthou baie goed dat wanneer my ouers my oor my punte of sportprestasies 

gekomplimenteer het dit my gemotiveer het om harder te werk of te leer, dit het 

my geïnspireer om harder en meer te oefen.   

Die woorde, die drukkie, die klop op die skouer het in ŉ sekere sin die fondasie 

geword van al my verdere pogings. 

Ek glo dit werk presies die selfde in elkeen van die lewens van die kinders wat 

vanoggend hier sit.  Ontvang jy die goedkeuring van jou ouers motiveer dit jou net 

meer en meer om te presteer.  Aan die woorde dink jy wanneer dit moeilik raak om 

jou doelwitte te behaal en te bereik.  Die woorde en aksies van jou ouers word 

amper daardie klein stemmetjie in jou agterkop wat die res van die lewe met jou 

saamgaan, wat jou inspireer om jou volle potensiaal te bereik.  Selfs op jou oudag 

eggo die woorde deur jou onderbewussyn en jou gedagtes. 

4.     (teksgedeelte) 

Wat het die inleidende opmerking te doen met ons teksgedeelte?  Wel, kom ons 

lees Mattheus 3:13-17.  U sal sien dat Jesus iets soortgelyks beleef het die oomblik 

nadat Hy gedoop is.  Soos ons het hy woorde ontvang wat Sy hart bly gemaak het, 

woorde wat sekerlik gedien het as fondasie vir die res van Sy lewe.  Kom ons lees 

die teksgedeelte saam. 

Skriflesing: 



Mattheus 3: 13-17 

 

 

 

 

Prediking: 

5.     (Slide 5 – Jesus se doop) 

Vriende. 

Die bekende teksgedeelte van Jesus se doop is ongelooflik ryk aan betekenis.   

 Hier sien ons iets van Jesus se nederigheid – hy is bereid om Homself te 

onderwerp aan die doop en aan die wil van God.  Nie vir een oomblik plaas 

Jesus homself hoër as Johannes of as sy volgelinge nie. 

 Tweedens lees ons dat die hemele bokant Jesus oopgaan direk na die doop.  

Weereens is daar ŉ kosbare boodskap hierin opgesluit.  Met Jesus se koms 

na die wêreld is die afstand tussen die hemel en die aarde oorbrug.  Of 

anders gestel – die afstand tussen God en die mens word in Jesus oorbrug.   

 Dan lees ons dat God se Gees in die vorm van ŉ duif op Jesus neergedaal 

het.  Aan die eenkant herinner die duif ons aan die Noag-verhaal.  Die duif 

dien in die verhaal as simbool van hoop en van ŉ toekoms.  Aan die anderkant 

word ons hier vertel dat God Jesus bemagtig en toerus om Sy werk te 

doen.  Nadat Jesus die God se Gees ontvang begin sy 

openbarebediening. 

Vriende, kinders.  Direk nadat die hemele oopgaan en God se Gees in die vorm van 

ŉ duif op Jesus neerkom volg daar ŉ derde handeling.  Jesus en almal teenwoordig 

hoor ŉ stem uit die hemel:  Dit is my geliefde Seun, oor Hom verheug ek my.   

Vanoggend wil ek juis op die woorde fokus. Daarom gaan ek ook in bietjie dieper 

detail die bekende frase bespreek. 

6.    (Slide 6 – stem en duif vanuit die hemel) 



Die volgelinge van Johannes, maar ook die latere lesers van die evangelies het met 

een basiese vraag geworstel:  Wie is Jesus?  In ŉ tyd wanneer elke koning of Keiser 

die aanspraak gemaak het dat hy die seun van die gode is is dit amper 

vanselfsprekend dat daar onsekerheid was ten opsigte van Jesus se identiteit. 

Die woorde - Dit is my geliefde Seun, oor Hom verheug ek my. – se bedoeling is dus 

om sekereheid te verskaf.  Hoor die volgelinge van Johannes die doper die woorde 

sou alle onsekerheid uit hulle harte verdwyn – God self het Jesus as sy Seun in die 

publiek geëien.   Nog meer – God erken nie net Jesus as Sy Seun nie, Jesus 

verheug en verbly ook vir God sy Vader. 

Dit was netso waar vir die eerste lesers van die teksgedeelte.  Lees hulle aan die 

begin van die evangelie dat God Jesus as Sy Seun erken is daar nie verdere 

onduidelikheid nie.  Hier hoor hulle dat Jesus in alle werklikheid die Seun van God is 

nie en nie die aardse konings en keisers wat die selfde aanspraak maak nie. 

7.  

Natuurlik is die woorde van God nie net geuiter sodat die wat dit hoor duidelikheid 

kry ten opsigte van Jesus se identiteit nie.  Die woorde is in die eerste plek aan 

Jesus gerig nie waar nie. 

Aan die begin van Jesus se openbare bediening, die paadjie wat Hy na die kruis 

moet loop, ŉ pad wat sekerlik gekenmerk gaan word deur pyn en hartseer, 

verwerping en twyfel, ontvang Jesus hierdie bemoedigende woorde.   

My kind, Jesus, maak nie saak waar jy jouself bevind nie, ek, Jou Vader, is altyd by 

jou.  Word jou verstoot, verwerp, bespot, Jy bly my kind en ek jou Vader.  Hang jy 

alleen aan die kruis bly die woorde steeds waar. Jy is my kind en ek is ŉ Vader vir 

jou.  Nog meer, Jy maak my bly, ek is trots op jou. 

Ek glo dat die woorde wat Jesus op daai dag ontvang het gedien het as fondasie 

vir die res van Sy lewe.  Dit was die refrein, die temalied van Jesus se lewe.  

Die opbouende woorde het sou Hom bemoedig en versterk en die nodige krag en 

moed gee om die opkomde dae en jare te trotseer.  Selfs daar aan die kruis, van 

mense verlate, sou Jesus die woorde in gedagtenis roep. 



Soos in ons geval, waar ŉ ouer se woorde ons lewe transformeer selfs bepaal, het 

God se woorde Jesus se lewe in ŉ bepaalde rigting gestuur.   

8  (Slide 8 – doop van baba) 

Is dit nie aangrypend nie?  Een kort sinnetjie – Jy is my kind, jy maak my bly – 

bepaal die aard en karakter van die res van Jesus se lewe. 

Maar wat van ons?   

 Wat is die boodskap van die teksgedeelte vir ons wat vandag hier sit?   

 Wat leer die teksgedeelte die kinders wat vanoggend hier is? 

Vandag hoor elke kind, of jy jonk of oud is,  

 dat jy ŉ Pappa in die hemel het.  God is jou Vader, of jy nog jonk is en nog 

nie alles verstaan nie, en ook as jy al ouer is en iets van God begryp.   

 God is jou Vader of jy Hom intiem ken en selfs wanneer jy nie aldag so baie 

van Hom weet nie.   

 God is jou papa in moeilike tye en in swaar tye.   

 God is jou papa selfs wanneer jy alleen is en dit voel asof jy geen vriende het 

nie.  Juis dan moet jy weet dat God altyd by jou is. 

Nog meer.  En elke kind moet dit vandag mooi hoor.  Omdat jy soos Jesus gedoop 

is, deel het aan Jesus, maak jy God, jou Vader bly.  Kyk God vandag na jou klop 

sy hart warm.  En niks maar niks wat jy doen gaan dit verander nie.   

 Mag die woorde, soos in Jesus se geval, jou die nodige krag en moed gee om 

2019 ŉ groot sukses te maak.   

 Mag die woorde – Jy is my kind, jy maak my bly – jou bemoedig en vertroos 

wanneer dinge skeefloop.   

 Al lyk dinge miskien donker, jy is nie alleen nie, God jou Vader is daar. 

9.   (Slide 9 – pa en kind wat bid) 

Ouers.   

 Wat van julle?  

 Wat leer ons uit die teksgedeelte?   



 Wat vertel die teksgedeelte ons van die manier waarop ons ouers moet wees? 

Hopelik verstaan ons nou dat ons woorde en die manier waarop ons praat krag 

het.  Ons woorde, ons dade, vorm en bepaal ons kinders. 

In ŉ sekere sin laat die teksgedeelte ons met ŉ keuse:   

 Gaan jy jou kind opbou of afbreek met jou woorde?   

 Gaan jy hom of haar ondersteun en onderskraag en op die wyse ŉ positiewe 

selfbeeld gee, of gaan ons eerder kritiseer en afbreek. 

Kyk na God se woorde teenoor Jesus, en besef ons dat God dit ook ten opsigte van 

ons uiter, kan ons nie anders as om uit dankbaarheid ons kinders op te bou en te 

versterk met ons woorde nie. Amen 

 

 


