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Vraag 36: Word alle mense gered deur Christus se verlossing? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar verhale oor troues en bruilofsfeeste wat julle al bygewoon of gehou het. Fokus 
veral op wie julle nooi en wie uiteindelik opdaag. 

RUS 

Gebruik Efesiërs 1:3 vir persoonlike nadenke of as openingsgebed (in jou eie woorde): “Prys God, die 
Vader van ons Here Jesus Christus, voortdurend, want Hy is wonderlik goed vir ons! Deur wat 
Christus gedoen het, het Hy ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemelsfere is. 
Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies.” (NLV) 

HOOR 

1. Word alle mense gered deur Christus se verlossing? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

 Nee, slegs dié wat deur God uitgekies is en in ’n ware geloof in Christus ingelyf is. Tog 
betoon God in sy barmhartigheid sy algemene genade aan alle mense deur die effek 
van die sonde te beperk en lewe deur sy voorsiening moontlik te maak. 

3. Lees Jesus se verduideliking van die uitverkiesing in Matteus 22:1-14. Wat tref jou? 

4. Die gelykenis van die bruilofsfees wentel om die feit dat die eerste genooides – die Joodse leiers – 
die uitnodiging weier en dat die ander genooides – slegtes en goeies van oral oor – die uitnodiging 
aangeneem het as gaste by die bruilof. Hoe help Jesus se opsommende verklaring aan die einde jou 
om dit te verstaan: "Baie is immers geroep, maar min is uitgekies."? 

5. Vergelyk hierdie boodskap ook met die verklaring van die gelykenis van die Saaier en die saad wat 
op die vier tipes grond geval het (Matt 13). Jesus verklaar dit as volg. Die Bose voorkom by sommige 
mense die ontkieming van die boodskap (die saad langs die pad). Die verdrukkinge en vervolging by 
sommige mense belemmer hulle groei (die saad op rotsagtige plekke). Die sorge van die lewe en die 
verleiding van die rykdom maak sommige mense onvrugbaar (die saad tussen die dorings). Die diep 
begrip van en gehoorsaamheid aan die boodskap van die evangelie maak ander mense vrugbaar (die 
saad in die goeie grond). Hoe help hierdie twee gelykenisse jou om die uitverkiesing te verklaar? 

6. Daar is ook die vreemde uitsluiting van die man sonder ’n bruilofskleed. Wat beteken dit? 

Verklaring: dit kan miskien verklaar word uit die moontlikheid dat die man nie respek getoon het vir 
die bruilof deur die regte klere aan te trek nie. Dit hou waarskynlik verband met die soortgelyke 
verhaal in Openbaring 19:8 waar by die bruilof van die Lam almal blink klere van suiwer, fyn linne  
aantrek, en dit as die “regverdige dade van die heiliges” verklaar word. 

Die gewoonte van konings om klere aan die gaste te verskaf, word waarskynlik verder veronderstel, 
omdat al hierdie gaste van die straat af geneem is, en kwalik self die klere kon verskaf het. Die man 
het die voorsiening egter nie benut nie, en is daarom uitgewerp. Die man het dus die uitnodiging 
aanvaar, maar nie op die koning se voorwaardes nie. Hy wou sy eie klere behou, en nie dié wat die 
koning verskaf het, aantrek nie. 
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LEEF 

7. Hoe kan jy reageer op die boodskap van hierdie gelykenis? Deel dit met die groep en hou mekaar 
verantwoordelik deur terugvoer te gee in die toekoms. 

Vir Dieper Delwers 

8. Lees die Geloofsbelydenis van Athanasius 410-44, die Nederlandse Geloofsbelydenis 16 en die 
Heidelbergse Kategismus 20 en 30. Dink na oor die betekenis van Christus se verlossing vir alle 
mense. 

Geloofsbelydenis van Athanasius 41-44 

41. By sy koms sal alle mense, met hulle liggame, opstaan 
42. en van hulle eie werke moet rekenskap gee. 
43. En die wat goed gedoen het, sal die ewige lewe ingaan, maar die wat sonde gedoen 
het, in die ewige vuur. 
44. Dit is die algemene geloof; en as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word 
nie. 

Nederlandse Geloofsbelydenis 16 

DIE EWIGE VERKIESING VAN GOD 

Ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en 
ondergang gestort is, Hom betoon het soos Hy is, naamlik barmhartig en regverdig. God is 
barmhartig, aangesien Hy dié wat Hy uitverkies het, uit hierdie verderf trek en verlos; God het hulle, 
uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en 
onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus, ons Here. God is regverdig deurdat Hy die ander in 
hulle val en verderf laat bly waarin hulle hulleself gewerp het. 

Rom. 3:12; 9:16; Deut. 32:8; 1 Sam. 12:22; Ps. 65:5; Mal. 1:2; 2 Tim. 1:9; Rom. 9:29; Tit. 3:4-5; Ef. 1:4-
5; Rom. 11:5; Hand. 2:47; 13:48; 2 Tim. 2:20; Rom. 9:11; 1 Pet. 1:2; Rom. 9:21; Joh. 6:27, 44; 17:9,12; 
Joh. 13:9; 15:16; Rom. 11:34-35; Joh. 18:20; 15:19; Tit. 1:1; Ef. 1:3; Joh. 10:29; Matt. 15:24; 20:23. 

Heidelbergse Kategismus 20, 30 

20 Vraag: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? 

Antwoord: Nee; (a); maar slegs die wat deur 'n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade 
aanneem (b). 

(a) Matt 7:14; 22:14. (b) Mark 16:16; Joh 1:12; 3:16, 18, 36; Jes 53:11; Ps 2:12; Rom 11:20; 3:22; 
Hebr 4:3; 5:9; 10:39; 11:6. 

30 Vraag: Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, 
ook in die enigste Verlosser, Jesus? 

Antwoord: Nee, maar hulle verloën met die daad die enigste Verlosser as Heiland, Jesus, alhoewel 
hulle met die mond in Hom roem (a). Slegs een van twee dinge is immers moontlik: of Jesus is nie 'n 
volkome Verlosser nie, of die wat hierdie Verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in Hom alles 
wat vir hulle saligheid nodig is (b). 

(a) 1 Kor 1:13, 30, 31; Gal 5:4. (b) Hebr 12:2; Jes 9:6; Kol 1:19, 20; 2:10; 1 Joh 1:7. 


