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‘n Oorweldigende waarheid 
Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons 
kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat 
dit Hom nie ken nie.      1 Johannes 3:1 
 
Niemand wat hier lees, kan Johannes se verwondering miskyk nie. 
Hy skrywe hier aan gelowiges oor die deurmekaar tyd waarin hulle 
destyds gelewe het (‘n mens wonder nogal wat hy van vandag sou 
sê!). Daar was toe al net sóveel verwarrende stemme om hulle. Hoe 
moes Christene weet wat is waar? Wel te midde van al hierdie leuens, 
sê hy, staan één enorme waarheid soos ‘n paal bo water, en dis 
daardie waarheid waarvan die Heilige Gees ons oortuig: dat God ons 
toelaat om onsself sy kinders te noem.  
 
En dis nie die een of ander vae droom vir die toekoms nie, dis klaar 
waar! Hy het ons alreeds sy kinders gemaak! Daarby is dit ook nie 
asof ons onsself sy kinders gemaak het deur harde werk of deur ons 
eie toewyding nie. Nee, dis God wat dit alles self gedoen het, en net 
omdat Hy ons so lief het. Dis die geweldige waarheid waaroor 
Johannes (en ek) graag wil hê jy vandag moet nadink: Ons is God se 
kinders omdat Hy kies om ons so te noem! Dan sal hierdie 
oorweldigende wonder ook ons asem wegslaan, net soos Johannes 
s’n hier. 
 
Maar natuurlik stop alles nie daar nie. Jy kan tog self dink dat jou lewe 
nie maar net kan aangaan soos altyd, nadat so ‘n reuse ding in jou 
lewe gebeur het nie. Dis waarom Johannes sommer dadelik 
voortgaan, en verduidelik hoe dit ons lewe verander. Sonde het 
daarom geen plek meer verder in ons lewe nie. “Iemand wat in Hom 
bly, hou nie aan met sondig nie...” sê hy net vyf verse verder. Nadat 
sóveel genade aan jou bewys is, kan jy tog nie net aanhou met sondig 
nie! Jy gaan dan tot eer van die Here lewe... 
 
 
 


