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Skriflesing  : Efes.2:1-10 
 
Tema: Die onmoontlike word toe moontlik! 
 
Preek   : 
 
Glam Guru. Voor en na prentjie….Verstomming!!! 
 
Daar is net een dilemma: As suster Anna more oggend opstaan en die grimering is af, dan 
bly sy suster Anna.  
 
Paulus skryf oor redding. En dan is dit glashelder, dat Glam Guru se manier van doen nl. 
om op te dollie en ‘n paar kosmetiese veranderings te maak, net nie goed genoeg is nie. 
Om gered te word, is om die waarheid te sê, glad nie ‘n Glam Guru proses nie. Alhoewel 
ons soms dink dat daar ‘n program-aanbieder of 2 is wat ons lewens kan op-dollie.    
 
As God vir Paulus laat praat oor mense wat gered word, dan word daar gepraat van ‘n ID 
verandering. Om in God se familie opgeneem te word, en die ryke seën van God se 
teenwoordigheid te ondervind kan grimering en ‘n stewige gym program jou nêrens bring 
nie. Op eie houtjie, met die beste contacts in die wêreld, kan ek en jy nie met God in ‘n 
persoonlike verhouding kom nie. 
 
Jy moet ‘n nuwe ID kry. En daar is net een departement wat hierdie ID uitreik, en dit is 
God se departement. En Jesus Christus is die Hoof van daardie departement.    
 
Baie bekende, nou kan dit verbyglip. Luister en dink asb weer baie mooi. 
 

1. Die lewe sonder Christus (2:1-3 veral 3b)  Barclay de indeling 
 
Om ons genetiese materiaal sedert ons geboorte, sonder Chtristus te beskryf, behoort 
van die volgende woorde te gebruik.    
Verlore; Strafbaar; Bestem vir die hel; Vervloek; Skuldig en Goddeloos. . 
 
In ‘n samelewing waar jy niemand mag afronteer, beledig, onregmatig mag benadeel 
nie is dit woorde wat glad nie meer afgaan nie. 
 
Maar Paulus, olv die HG weet dat hy ons die lykshuis van mense se lewens sonder 
Christus moet gaan wys. Want “hierdie woorde” – Verlore; Strafbaar; Bestem vir die 
hel; Vervloek; Skuldig en Goddeloos, is woorde wat in die Evangelie oor mense gesê 
word wat sonder God is en sonder God leef.  
 
Om God nie te ken nie, en om sonder Christus te leef, is soos om skyf te skiet, en die 
skyf heletemal te mis. Om sonder God te leef, en om sondigend te leef, is om jou doel 
te mis. 
 
3 “Magte wat die mense se verstand verduister/gewetens afgestomp/die lewe wat God 
gegee het ontneem: 

 Wêreld en al die voorstellings wat van goed, wonderlik en sinvol is. 

 Die duiwel wat mag en plesier as lokmiddels vir ons uit hou.   

 Ons sondige begeertes wat, as ons daaraan toegee, van ons onvervulde en 
eensame mense maak.   
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Hierdie 3 magte het en kan ook weer ons wil om God te dien verdring. 
 
2. Die kenmerke van ‘n lewe sonder Christus (2:1-10 “toe en nou”) 
 
Selfgesentreerd:  

Dit gaan oor my koninkryk 
Dienstig aan “geeste in die lug”:  

Dink gedurig dat die gang van my lewe word deur Maandag die 13de, die deurstap 
onder ‘n leer, manipulerende eposse ens. beheer. 

Ongehoorsaamaan God se wil. 
 Bly dink dat God se wil my wil benadeel en suurpruim maak 
Allerlei slegte begeertes 
 Dinge wat ander benadeel en myself tydelik verryk 
Vleeslike luste 
 Om geen regulering van jou basiese behoeftes toe te laat nie 
Onder God se oordeel 
 Om die verlies van God se genade te herken. 
 
3. Die werk van Christus (2:4-10) 

 
God kruis die pad van ons doodsbestaan. Hy stap as ware die lykshuis binne en …2:4 

 
Herstel ons onskuld voor God 
Herstel ons waardigheid voor God 
Laat ons toe in die skatkamers van Sy seëninge 
Skep vir ons ‘n nuwe wil 
Red ons om God se werk te doen 
 
Dit is iets wat net God kan doen. En dit word as ‘n geskenk gedoen omdat net  God 
kan liefhe soos wat Hy liefhet. En al manier hoe mense in hierdie liefde kan deel en die 
dieptes van die rykdom van Sy seën kan ingaan, is wanneer hulle God toelaat om God 
in hulle lewens te wees. 
 
Dit is vir mense ‘n versoeking om God in hulle lewens in te nooi sodat Hy dinge en 
omstandighede om hulle vir hulle beter te maak, eerder as om God toe te laat om 
hulle lewens in ‘n verhouding met Hom te begelei.     

 
Afsluit: 
 
As jy nie verstaan dat jy in die lykshuis was nie. 
As jy nie verstaan dat jy sonder Christus die teiken bly mis het en oppad hel toe is nie. 
As jy nie glo dat dat Jesus Christus ALLEEN jou sig/visier kom herstel het nie, sal jy altyd 
sukkel om ‘n lewe van dankbaarheid en toewyding te leef. Dan sal ‘n lewe van seën jou 
altyd, soos ‘n waterskim ontduik.  
 
Oor ons ID was geskryf:  

Mens van die wêreld, jy is dood. 
‘n Nuwe ID is in en deur JX’s aan ons uitgereik. Nou staan daar geskryf:  
 God se familie, jy lewe 
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Die onmoontlike het moontlik geword. Lyke het lewend geraak. Danksy God se genadige 
ingryping 2:4!!!!! Daarom sal ons enigste en diepste inspirasie om God te diens, Hy self 
wees. (2:4) 
 
Gebed  : 
 
Kollekte  : 
 
Slotsang  : Liedboek 453:1,3 “Aan die Vader dank en ere …”    
 
Seëngroet  : M n d g v o HJX’s, l v G, g v d HG 


