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DIE UITVERKIESING. 
 
Iemand skryf onder andere as volg: 
“Ek wil tog by jou hoor wat sê jy oor die uitverkiesing? 
Ek verstaan dit so dat 'n mens nie regtig 'n sê het daarin nie en dat 
dit God se soewereine wil is wie gered sal word en wie nie. Weet nie of 
mens regtig dit kan bevraagteken of daaroor moet tob nie?“ 
 
Wanneer ek mense op ‘n vraag aan my antwoord, is ek altyd terdeë bewus 
daarvan, dat ek nie al die antwoorde het nie en dat in die meeste gevalle, die 
antwoord wat ek wel het, ek soms nie die hele antwoord het nie en wanneer 
ek wel die volledige antwoord het, daar ander mense is wat net soos ek glo, 
wat die vraag baie beter sou kon antwoord. 
In hierdie geval, is dit natuurlik ook nie anders nie. 
Ek kyk na die Woord en ek onthou, dat ons Here in Sy Woord sê: 
 
JES 55:8  Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my 

weë nie, spreek die HERE.  
JES 55:9  Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as 

julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.  
 
Ja, ek onthou dit en jubel saam met my groot held Paulus dit uit: 
 
ROM 11:33  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe 

ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  
ROM 11:34  Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy 

raadsman gewees?  
ROM 11:35  Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet 

word?  
ROM 11:36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die 

heerlikheid tot in ewigheid. Amen.  
 
Hier is dan hoe ek in my eie lewe na hierdie saak kyk: 
 
Daar mag meer denkrigtings wees wat hierdie saak aanbetref maar ek weet 
van twee en ek deel met jou hoe ek na hierdie twee denkrigtings kyk. 
Ek is baie seker, dat daar baie mense gaan wees wat met my gaan verskil en 
ek wil nie in ‘n woordetwis betrokke raak nie. 
My opinie is gevra en ek deel met almal aan wie ek die eer het om pos te 
stuur, hoe ek in my eie lewe hierdie saak hanteer en met groot vrymoedigheid 
verkondig. 



Ek begin dan deur te sê dat ekself verseker nie glo, soos wat die een 
denkrigting sê, dat ons Here, om dit so te stel, lank voor die skepping besluit 
het, om dit baie eenvoudig te stel -  Jy gaan Hemel toe en ek gaan hel toe en 
omdat ek nie ‘n sê in die saak het nie, maak dit ook nie saak wat ek doen, of 
nie doen nie, die hel is my voorland. 
So, as jy dit afsny tot op die been, is die vraag wat gevra kan word. 
Waarom verkondig ek die Evangelie? 
Watter nut is daarin vir mense om soveel moeite te doen en soveel geld ens 
te spandeer, ja, selfs hulle lewens op die spel te plaas en soms ook hulle 
lewens te verloor.  As uiteindelik niks wat ek na die een of die anderkant toe 
doen gaan veroorsaak dat daar een minder, of een meer aan die einde van 
die wêreld soos ons dit nou ken, in die Hemel gaan wees nie. 
‘n Mens kan selfs redeneer en ek skryf wat ek nou skryf met die grootste 
ontsag en respek teenoor my God en Verlosser Jesus Christus. Maar ‘n mens 
kan selfs vra: 
Waarom was dit dan nodig vir God om toe te kyk, terwyl Sy geliefde seun 
vermoor word? 
Hoekom het Jesus dan aan die kruis gaan hang en gesterf vir ons sondes? 
Ons Here het mos klaar besluit wie Hemel toe gaan. 
So, as Jesus nie Golgota toe gestap het nie, sou dit, as jy dit weereens afsny 
tot op die been, nie werklik saak gemaak het nie.  Uiteindelik sou dieselfde 
aantal mense aan die einde van alles in die Hemel gewees het, ongeag wat 
van die skepping af op aarde tot nou toe gebeur het en verder gaan gebeur, 
tot die einde van alles, soos ons dit nou ken. 
Só ‘n Evangelie is wat my aanbetref nie in die Woord te vinde nie. 
 
Ek verstaan die Woord wat die uitverkiesing aanbetref egter as volg: 
Daar is verseker ‘n uitverkiesing  in die Evangelie wat ons verkondig. En ek 
gee enkele voorbeelde: 
 
EFE 1:4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die 

wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  
 
In my volgende voorbeeld begin ek by ROM 8:28, sommer omdat dit deel van 
my slagspreuk in die lewe is maar let veral op na verse 29-30. 
 
ROM 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede 

meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.  
ROM 8:29  Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore 

verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy 
die eersgeborene kan wees onder baie broeders;  

ROM 8:30  en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; 
en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy 
geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik. 

 
Nou goed. 
Hoe verstaan ek die uitverkiesing? 
Ons Here is alwetend. 
So, ons Here het voor die skepping reeds geweet, dat wanneer Hy Sy Seun 



as die volmaakte offer stuur om mense van die Hel te red, jy en ek Jesus 
Christus gaan aanneem as Verlosser en Saligmaker en omdat Hy jou en my 
as deel van Sy koninkryk wou hê, het Hy in Sy alwetendheid, Sy Seun 
gestuur en ons so uitverkies om altyd by Hom te wees. 
 
JHN 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun 

gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar 
die ewige lewe kan hê.  

 
Sien jy wat jy nou gelees het? 
 
JHN 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun 

gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar 
die ewige lewe kan hê.  

 
Ons Here het jou en my uitverkies om deel van Sy koninkryk te wees en Hy 

het reeds van voor die skepping geweet, omdat Hy ons toe al geken het, 
dat wanneer Hy Sy Seun as volmaakte offer vir ons na die aarde gaan 
stuur, ons Jesus gaan aanneem as ons Verlosser en Saligmaker. 

Ja, ons liefdevolle alwetende God het geweet, omdat Hy jou en my toe al 
geken het, as Hy deur daardie volmaakte offer vir ons dit moontlik maak 
om deel van Hom te word, ons, om dit so te stel, die geleentheid met albei 
hande gaan gryp. 

 
Jy sien - 
Deur Sy seun na ons te stuur, het ons Here  wat ons uitverkies het, om dit so 

te stel, aan ons die vermoë/mag gegee om deel van ons Here se 
uitverkorenes te  word, omdat Hy ons uitverkies het. 

 
JHN 1:12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee 

om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;  
 
Natuurlik is daar baie wat nie uitverkies is nie en ook hulle het ons Here voor 

die skepping in Sy alwetendheid gesien. 
Ja, Hy het toe al gesien, omdat Hy ook hulle toe al geken het, dat hulle wat 

nie deur Hom uitverkies is nie, Jesus Christus nie gaan aanneem as 
Verlosser en Saligmaker nie. 

 
JHN 3:18  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo 

nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die 
eniggebore Seun van God nie. 

 
As jy, nadat jy hierdie skrywe gelees het wonder, of selfs bekommerd is dat jy 

dalk nie deel van die mense is wat deel van die uitverkiesing van ons Here 
is nie, kan ek verseker vir jou sê, dat dit ‘n bewys is, dat jy een van die 
uitverkorenes is en wat jy nou ervaar, is die geklop van ons Here aan die 
deur van jou Hart. 

Ons Here het jou reeds gekies, jy moet nou net neem dit wat Hy na jou 
uithou. 



Jy moet nou net jou eie wil waarmee ons Here jou geskape het gebruik om 
van die vermoë/mag wat ons Here jou gegee het om ‘n keuse te maak 
gebruik, om jou Hart vir Jesus oop te maak. 

 
OPG 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en 

die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd 
hou, en hy met My.  

OPG 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my 
troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit 
het.  

 
Van watter volmaakte offer praat ek, wat jou en my die vermoë/mag gee om 

deel van die uitverkorenes van God te word? 
 
1KOR 5:7  Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan 

wees—soos julle inderdaad ongesuurd is—want ook ons paaslam is vir 
ons geslag, naamlik Christus.  

 
Hoe heerlik is dit nie om te onthou as ons so na al die mense om ons kyk, met 

hierdie  groot ywer in ons harte vir die verkondiging van die evangelie van 
Jesus Christus nie. 

Want, ons weet, dat Sy evangelie by al die uitverkorenes moet uitkom, sodat 
hulle ook hulle eie wil kan gebruik, om Jesus Christus aan te neem as 
Verlosser en Saligmaker. 

 
1JHN 2:2  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons 

s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.  
                   
 
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na 
sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 


