CHRISTEN OF CHRISTUS?
Ek is nogal verbaas om in die laaste paar maande ‘n hele paar
dokumente te lees wat beweer dat Christene nie meer wandel
volgens Jesus se voorskrifte nie.
Dit herinner my aan baie jare gelede in die dorpie waar ons
woonagtig was, dat die plaaslike Priester die leraars
bymekaargebring het met die doel om die kerke ‘een’ te maak. Toe
ek die vraag opper oor wat is ‘n Christen, was die Priester se
antwoord dat ‘n Christen gehoorsaam is aan die verwagtinge van sy
kerk – sy leefwyse word deur die kerk bepaal. Toe ek daarop vra,
maar waaruit bestaan die Kerk, was sy antwoorde baie vaag en het
eintlik niks te doen gehad met ‘n persoonlike verhouding met Jesus
Christus nie.
Nou wonder ek of ons daardie vlak bereik het waar die kerk
belangriker is as die Kerk.
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In Openbaring lees ek dat Jesus se kommentaar oor die kerk in Efese
juis gegaan het oor die ‘eerste liefde’ wat vervaag het. “ . . . Ek het
dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.” Hierdie kerk in Efese is geprys vir baie
dinge. Vele goeie werke, sosiale opheffing. Daar was baie gedebateer oor wie is apostels en wie is nie.
Leerstellings is ondersoek en die verkeerdes is verwerp.
MAAR, die belangrikste is agterweë gelaat – hulle het Jesus nie meer so lief gehad nie! Hy (Jesus) is nie meer
die prioriteit van hul lewens nie! Christene in naam, maar nie in wandel nie!
As mens mooi daaroor nadink, is dit n tragiese aantyging! En tog, waaroor gaan die artikels wat ek die
afgelope tyd gelees het? Presies dat ons Jesus nie meer so lief het soos in die begin nie! Kerke, meeste kerke
is besig met opheffingswerk. Kos- bediening en Sopkombuise floreer. Klere en komberse word
bymekaargemaak en uitgegee. En, hierdie barmhartigheidsdienste is reg – dit is tog waar ons as Christene
behoort besig te wees. Die plaaslike koerante is vol briewe wat gaan oor leerstellings, party nogal oor die
Goddelikheid van Jesus Christus. “Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ’n kind van God; en elkeen
wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hiéraan weet ons dat ons
die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan
dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want
enigeen wat ’n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld
behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun
van God is?” (1 Johannes 5:1-5) Waaroor al die redenasies dan?
Die vraag wat jy en ek egter moet antwoord is dit: ‘Hoe lief is ek nog vir Jesus?’ Net so baie soos voorheen of
nog meer! Het ek God werklik lief met my hele hart en met my hele siel’ en met my hele verstand?
Mag jou en my liefde vir Jesus nooit staties word nie. Nooit vervaag nie, maar mag dit ‘n lewende en
groeiende verhouding wees en bly! “Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof
lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan nie.”
(2 Korintiërs 13:5)
“Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe,
in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.”
(Kolossense 2:6-7)

