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Waar is God?
-

In jou lewe; In die kerk; In hierdie wêreld.

Dit is 'n vraag wat die dissipels 'n paar jaar na Jesus se hemelvaart ook gevra het. Toe die vreugde van
Pinksterdag uitgeloop het op vervolging. Toe die standvastigheid van Stefanus beantwoord is met steniging.
Toe die gelowiges uit Jerusalem moes vlug vir hulle lewe.
Op die koop toe het Paulus die verleentheid van die gelowiges aangegryp en die gemeente in Jerusalem
verwoes, sê Lukas in Handelinge 8. Paulus het van huis tot huis in Jerusalem gegaan en die mans en vroue
uitgesleep en in die tronk laat gooi. Hy het soos 'n besetene agter die vlugtelinge aan gereis om hulle met
geweld terug te sleep na Jerusalem om hulle in die tronk te laat gooi.
Waar was God?
-

Op die pad na Damaskus; Om Paulus te ontmoet; Om Paulus van 'n besete vervolger in 'n begeesterde
verkondiger van die evangelie te verander.

Dit is nie anders vandag nie. Al is ons in 'n heel ander situasie. Maar, in selfs die grootste uitdagings wat ons
beleef, soos bv. in die Covid-19 pandemie, is die Here nie net by ons nie, maar besig om sy plan uit te werk
-

Om ons te roep; Om ons te stuur; Om ons te begelei.

Totdat hierdie hele wêreld die boodskap van Jesus gehoor het.
Volg saam met my die lewe van Paulus, hierdie passievolle pionier vir die evangelie.
-

Soos Lukas dit beskryf in die boek Handelinge; Soos Paulus self aan die woord kom in sy dertien
briewe.

Paulus se verhaal is die verhaal van die kerk. Dit is die verhaal van 'n man wat berge versit vir die evangelie.
Maak nie saak wat die uitdagings was nie. Wat die evangelie gevat het waar dit nog nie in hierdie wêreld was
nie. Oor berge en deur riviere. Te voet en per boot. Na enkelinge en skares. In klein dorpies en groot stede. In
tronke en raadsale.
-

Tot almal die boodskap gehoor het, selfs die konings van sy wêreld.

Daarmee het Paulus se verhaal ook die verhaal van die Christelike kerk geword.
Ons, die kerk is geroep om soos Paulus gestuurdes te wees, om berge te versit in diens van die evangelie. Ons
is geroep om alle hindernisse te oorkom sodat hierdie wêreld in God kan glo en op hulle beurt gestuurdes kan
word.
God die Vader roep ook vir jou om die boodskap van Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees regdeur die
wêreld tot aan die einde van die aarde te vat.
-

Doen Bybelstudie saam met my uit Handelinge en die dertien briewe van Paulus.
Luister na die reeks eredienste op Youtube waar ek 18 temas daaruit verkondig (daar is ook 'n kleiner
video en klankbaan beskikbaar). Skakels by ngkerksomerstrand.co.za/paulus.
Laat die Here jou lewe hierdeur verander sodat Hy jou kan gebruik om die taak van die kerk te voltooi.
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Inleiding
As ‘n mens na Paulus se lewe kyk deur die bril van Die Handelinge van die Apostels, is daar een ding
wat van hom uitstaan. Sy passie vir die evangelie. Dié passie kom van God die Vader af wat Paulus se
lewe deur die ontmoeting met die Here Jesus Christus op die Damaskuspad verander het in dié van
‘n pionier, ‘n gestuurde vir die evangelie.
Met daardie passie is Paulus deur God gestuur om die evangelie te vat waar dit nog nie in hierdie
wêreld was nie. Oor berge en deur riviere. Te voet en per boot. Na enkelinge en skares. In klein
dorpies en groot stede. In tronke en raadsale. Tot almal die boodskap gehoor het, selfs die konings
van sy wêreld, en hy aan die einde van sy lewe in sy laaste brief aan Timoteus kon sê:
“17Die Here het my egter ondersteun en my versterk, sodat ek die verkondiging kon voltooi en al die
heidene dit kon hoor.” (2 Tim. 4:17; vgl Rom. 16:25-26; Kol. 1:5-6)
Daarmee het Paulus se verhaal ook die verhaal van die Christelike kerk geword. Die kerk is geroep
om soos Paulus gestuurdes te wees, om berge te versit in diens van die evangelie1. Die kerk is
geroep om alle hindernisse te oorkom sodat hierdie wêreld in God kan glo en op hulle beurt
gestuurdes kan word. God die Vader roep ook vir ons om die boodskap van Jesus Christus in die krag
van die Heilige Gees regdeur die wêreld tot aan die einde van die aarde te vat (Hand. 1:8).
Dit is duidelik dat Paulus se passie vir die evangelie deur God self aangesteek is. Paulus se roeping
was die roeping van ’n pionier, om die evangelie te neem waar dit nog nie aangekom het nie (Rom.
15:20); om dit aan Jode en heidene, sterkes en swakkes in die geloof te verkondig (1 Kor. 9:19-23).
Paulus sien sy bediening as ’n verdere vervulling van die visie van Jesaja dat die Dienaar van die Here
die lig vir die nasies moet bring (vgl. Hand. 13:47 waar hy Jes. 49:6 eksplisiet aanhaal). Paulus sit dus
doelbewus voort wat met Jesus se bediening begin is. Dit is waarvoor Jesus Hom kom roep het,
waarvoor die Gees hom uitstuur (Hand. 22:17-21) en die Vader saam met Jesus die paaie vir hom
oopgemaak het (1 Tes. 3:11). Paulus het dus sy roeping van die begin af as Trinitaries verstaan.

Dissipel, profeet en pastor
Paulus se verhaal is in die eerste plek ’n baie persoonlike verhaal, waarin ’n groot aantal ervarings en
gebeure ’n rol gespeel het om van Paulus die mens, geroepe apostel en pionier te maak wat hy was.
’n Mens kan geweldig baie leer uit sy eie persoonlike wandel met die Here. Trouens hy nooi ’n mens
uit om sy navolgers te wees, soos hy ‘n dissipel was van die Here Jesus Christus is – in gebed, in
gehoorsaamheid, in getuienis en in getrouheid, soos dit veral in sy latere gevangenisskap – en
pastorale briewe verwoord word.
Paulus se verhaal – en daarmee natuurlik ook God se verhaal met Paulus – is in die tweede plek
egter ook ’n baie publieke verhaal, die verhaal van ‘n onverskrokke profeet, een wie se bediening
almal kon volg op sy reis van stad na platteland, van sinagoge na amfiteaters, van die tempel na
tallose huise, soos dit veral in Lukas se verhaal in die Handelinge van die apostels na vore kom.
Sy oortuigende optredes het godsdienstige sisteme uitgedaag (Joodse Raad in Jerusalem,
Zeustempel in Listra). Dit het ‘n politieke impak gehad met ‘n goewerneur wat tot inkeer gebring is
1

Foto van die Taurus Berge deur Zeynel Cebeci, die berge waardeur Paulus op sy eerste en tweede
sendingreise moes gaan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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(Sergius Paulus in Siprus) en ’n Joodse koning wat geroer is (Agrippa II). Sy bediening het selfs
ekonomiese sisteme in gedrang gebring (silwersmede in Efese).
Vele kere is nie net gemeenskappe nie, maar hele stede in beroering gebring (Antiogië in Pisidië,
Listra, Efese). Die evangelie van Jesus Christus het daarmee die publieke verbeelding aangegryp net
soos dit vroeër die geval was met Jesus in Jerusalem, hoewel nou op ‘n meer uitgebreide skaal.
Paulus is deur Jesus verder gestuur om die evangelie regdeur die bekende wêreld van daardie tyd
bekend te stel.
En hoe het Paulus nie daarin geslaag nie! Op ’n manier wat geen ander hom dit daarná kon nadoen
nie. In ‘n tyd waarin die impak van die Westerse humanistiese kultuur op die kerk al hoe meer
sigbaarder word, het die kerk van Jesus Christus twee millennia later hierdie passievolle
pioniersperspektief weer baie nodig.
Ek is oortuig dat wanneer ons Paulus se verhaal lees soos dit in Handelinge en Paulus se dertien
briewe opgeteken is, God se verhaal ook óns verhaal kan word; dat dieselfde passie – die passie van
die gestuurde pionier – in ons aangesteek kan word; dat ons ook oor grense met die evangelie kan
gaan en die wêreld kan impakteer op dieselfde wyse as wat Paulus dit eenmaal kon doen, selfs al
gaan dit teen die grein van die heersende kultuur en waardestelsels in, en selfs al is dit op ‘n kleiner
skaal as wat hy reggekry het.
Maar dan is daar ‘n derde kant van sy bediening wat ‘n mens net so seer moet raaksien. Paulus se
lewe het nie net ’n persoonlike kant gehad in terme van sy dissipelskap nie. Paulus se bediening het
nie net ’n publieke kant van profetiese prediking en omvangryke publikasies gehad wat sisteme
uitgedaag en fundamenteel verander het nie.
Paulus was ook ‘n pastor by uitnemendheid. Hierdie pionier vir die evangelie was iemand wat sy
lewe gegee het vir die onderrig en bemoediging van gelowiges en gemeentes. Paulus se verhaal is
daarom by uitstek in die derde plek ook ‘n pastorale verhaal. Hy het nooit die geloofsgemeenskappe
wat hy gestig het in die steek gelaat nie. Hy het gegaan waar niemand anders bereid was om te gaan
nie, maar hy het die mense wie se lewens aangeraak is ook nooit vergeet nie. Vandaar sy
ongelooflike nalatenskap van dertien briewe.

‘n Kort oorsig oor Paulus se lewe
Paulus is gebore in Tarsus in Silisië (Hand. 22:3, 28; Fil. 3:5) tussen ongeveer 1 tot 5 n.C. Volgens
Hieronymus was sy familie van Galilea, maar het in 4 v.C. na Tarsus in Silisië (Turkye) verhuis, die
waarskynlike geboortejaar van Jesus.
Paulus was dus ‘n Jood, met die Hebreeuse naam Saulus (dit beteken begeer), uit die stam van
Benjamin. Hy het egter ook Romeinse burgerskap gehad, met die Latyns-Romeinse naam Paulus (dit
beteken klein), vermoedelik weens sy verblyf in Tarsus. Dit is moontlik dat sy pa ‘n slaaf van ‘n
Romeinse burger was, dat dié hom vrygelaat het, en hy op dié manier self burgerskap verkry het. Dit
is egter maar net een moontlikheid. Ons weet net dat hy ook ‘n Romeinse burger was, maar nie
presies hoe dit gebeur het nie.
Terloops, Lukas begin later in Handelinge die Latynse naam Paulus gebruik (Hand. 13:9), eerder as
die Hebreeuse naam Saulus, wanneer dié op sy eerste sendingreis vertrek en die Grieks-Romeinse
wêreld betree, ironies genoeg, terwyl Lukas die verhaal van Sergius Paulus vertel, die goewerneur
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wat in Siprus gelowig word. Ter wille van duidelikheid gebruik ek meesal Paulus se Romeinse naam,
behalwe waar dit meer sin maak om Saulus te gebruik.
Paulus se familie het kort na sy geboorte na Jerusalem verhuis (Hand. 26:4), waar hy grootgeword en
opgevoed is aan die voete van die Fariseër Gamaliël (Hand. 22:3). Hy was goed bekend met die
situasie in Jerusalem, en die Jode het sy storie goed geken (Hand. 26:4 vv.). Sy pa was immers ook ‘n
Fariseër (Hand. 23:6). Trouens, sy pa was ‘n vertroueling van die priesterhoofde. Lukas vertel ons
ook van ’n suster van hom wat aan die vroeë Christene bekend was (Hand. 23:16) en wie se seun
hom op ‘n keer van die dood gered het.
Omdat Paulus net ongeveer tien jaar of minder jonger as Jesus was, moes hy dus waarskynlik baie
bewus gewees het van die gebeure rondom Jesus in dié se verhoor in Jerusalem, soos sy
betrokkenheid by die steniging van Stefanus ‘n paar maande later getuig. Paulus was immers ook ‘n
Fariseër.
As toegewyde Jood was hy egter aanvanklik ‘n vurige vervolger van die Christene (Hand. 7:58; 8:13; 9:1; Gal. 1:14). Sy leermeester Gamaliël se gematigde optrede (Hand. 5:34) het nie sy gedrag
bepaal nie!
Op pad na Damaskus het egter die groot ommekeer gekom (Hand. 9) in die vroeë dertiger jare n.C.
Hy begin om Christus te verkondig (Hand. 9:20–25), besoek vlugtig Jerusalem waar hy sy roeping na
die heidene ontvang (Hand. 22:17-21), en vertoef daarna ’n tyd in Arabië waar die Here hom
onderrig (Gal. 1:17). Drie jaar later besoek hy weer vir Jerusalem (Gal. 1:18) en word van daar af
terug gestuur na Tarsus in Silisië, sy geboortewêreld (Hand. 9:30; Gal. 1:21), toe daar ‘n opstand teen
hom kom.
‘n Geruime tyd later, ongeveer tien jaar later, gaan Barnabas hom in Tarsus soek en bring hom na
Antiogië in Sirië (Hand. 11:25-26), waar hulle ’n tyd lank saam werk. Dit is moontlik dat Paulus in die
tyd in Tarsus gemeentes in Sirië en Silisië gestig het, hoewel dit nie met sekerheid gesê kan word nie.
Hy besoek die streke egter spesifiek met die uitslag van die “sinode” in Jerusalem wat dié indruk by
‘n mens laat (vgl. Hand. 15:41).
Hierna volg Paulus se beroemde drie wêreldsending reise, waarvoor hy nie net direk na sy bekering
in die tempel in Jerusalem geroep is nie (Hand. 22:17-21), maar in Antiogië deur die gemeente en
die Heilige Gees self afgesonder word (Hand. 13:1-3). Sy reise begin ongeveer 48 n.C. toe hy vroeg in
sy veertigs was.
1. Saam onderneem hy en Barnabas die eerste sendingreis na Siprus en Klein-Asië (Hand. 13:414:28), en saam word hulle na Jerusalem gestuur om die eerste groot kerkvergadering
namens Antiogië daar by te woon (Hand. 15).
2. Daarna volg die tweede sendingreis, met Silas en later Timoteus en Lukas as medewerkers,
na Klein-Asië, Masedonië en Griekeland (Hand. 15:36-18:22) en ‘n jaar en ‘n half verblyf in
Korinte, waar hy die twee briewe aan Tessalonika en die brief aan die Galasiërs skrywe.
3. Die derde sendingreis gaan deur dieselfde streke (Hand. 18:23-21:16), met onder andere
meer as twee jaar se verblyf in Efese, waar hy onder andere die briewe aan Korinte en Rome
skrywe.
Dan gaan hy terug na Jerusalem, waar hy voor die Sanhedrin verskyn, na Sesarea gestuur word, en
twee jaar lank gevange bly (Hand. 21:17–26:32).
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Vandaar word hy na Rome gestuur, waar hy ook twee jaar lank gevange gehou word (Hand. 27
en 28). Hier skryf hy die res van sy briewe.
Daar is ‘n moontlikheid dat Paulus toe vrygelaat is en van die reeds genoemde gebiede weer besoek,
en selfs ook Spanje (Rom. 15:24), hoewel laasgenoemde nie histories bevestig kan word nie.
Paulus word, moontlik in ‘n tweede gevangenisskap verblyf in Rome, tereggestel (2 Tim. 4:6-8) in die
middel sestiger jare n.C.
In net meer as dertig jaar se bediening, waarvan ongeveer twintig jaar aan kerkplanting gespandeer
is, het hy ‘n reuse bydrae gelewer dat die bekende wêreld van sy tyd met die evangelie bedien is.

Paulus se briewe
Paulus het ’n reuse nalatenskap vir ons gelaat in terme van die verkondiging van die evangelie in die
Romeins-Griekse wêreld. Sy nalatenskap in die vorm van die dertien briewe in die Nuwe Testament
is egter selfs van groter belang as die drie groot sendingreise wat hy onderneem het, want dit het
steeds vandag nog ‘n invloed weens die insluiting daarvan in die kanon van die NT.
Hoewel Paulus die evangelie na Silisië, Sirië, Siprus, Klein-Asië, Europa, Rome en moontlik ook na
Spanje geneem het, was daar ook baie ander: Filippus, Petrus, Barnabas, Markus en Apollos, om
maar net ’n paar te noem, wat dieselfde werk gedoen het. Daar was ook gewone Christene wat aan
hierdie proses deelgeneem het, en die gemeentes in Antiogië sowel as in Rome gestig het.
Maar die briewe wat Paulus geskrywe het, is sy grootste nalatenskap. Dit het ’n onberekenbare
groot invloed gehad in die lewe nie net van die groeiende kerk van sy tyd nie, maar regdeur die eeue
tot vandag toe nog in die breë Christelike kerk. ’n Mens kan die waarde daarvan moeilik oorskat.
Paulus se skriftelike nalatenskap vorm natuurlik deel van die groter beweging om die Bybel as
dokument – as kanon, d.w.s. as normatiewe maatstaf vir die leer en lewe van die kerk – in die eerste
paar eeue te finaliseer.
’n Mens kan drie groot fases in die totstandkoming van die Nuwe Testament onderskei:
1. Uitbreiding deur getuienis en diens – Dit begin na Pinksterdag in die vroeë dertiger jare n.C.
Na die bediening van Jesus, van wie ons geen direkte skriftelike nalatenskap het nie, is die
fokus van die apostels en die vroeë kerk op die vestiging en uitbreiding van die koninkryk
van God oor alle grense heen. Dit gebeur hoofsaaklik deur mondelinge en persoonlike
getuienis en bediening.
2. Apostoliese en kerklike begronding – Eers daarna begin die NT skrywers se pennevrug
verskyn, waarin die leer en lewe van die kerk deur skriftelike bronne begrond is. Dit word
veral in briefvorm gedoen (die apostels: Paulus, Petrus, en Johannes, die broers van Jesus:
Jakobus en Judas, sowel as die brief-boodskap van die onbekende Hebreërskrywer), asook in
narratiewe en gelykenisse (die vier Evangelies en Handelinge) en apokaliptiek (Openbaring).
Dit duur ongeveer van 50-100 n.C.
3. Kanonisering – Hierna begin die proses waarin nie net die boeke van die Nuwe Testament
nie, in onderskeid van die apokriewe geskrifte, maar ook die boeke van die Ou Testament
uiteindelik as die gesaghebbende kanonieke Christelike Bybel erken is. Dit duur ongeveer
van die 1ste tot die 4de eeu n.C.
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Elkeen van hierdie boeke/briewe van die NT help op verskillende maniere om die leer en lewe van
die kerk te begrond.
•
•

•

•

•
•

Die Sinoptiese evangelies Markus, Lukas en Matteus help om die werk en bediening van
Jesus te ontsluit. Dit bly die basis en vertrekpunt van ons apostoliese geloof.
Die evangelie van Johannes help ons om die persoon van Jesus en die tipe spiritualiteit wat
Hy gebring het, te ontsluit. Dit help ons om telkens ook die Persoon agter en in die evangelie
van Jesus Christus raak te sien.
Sonder die verhaal van die Handelinge van die apostels sou ons min geweet het van hoe die
evangelie van Jesus Christus oor grense heen versprei het. Die prentjie op die een nuwe
mensheid wat Jesus deur sy Gees en deur die handelinge van die apostels kom skep het, bly
die stimulus vir ons eie oorskryding van grense tussen mense.
Die briewe van Paulus weer gee aan die Christelike teologiese besinning sy fondament wat
op weergalose manier die Christelike geloof en lewe verwoord het op ’n wyse wat nie
daarvoor of daarna geëwenaar is nie.
Die briewe van Petrus, Jakobus, Judas en die onbekende skrywer van die brief-boodskap
van Hebreërs lig verskillende ander kante van die leer en lewe van die kerk uit.
Die Openbaring van Johannes gee ons insae op die hemelse erediens en die impak wat die
boekrol met die verlossende oordeelsagenda vir die wêreld in Jesus se Hand. op die verloop
van die geskiedenis gehad het en nog sal hê.

Die dertien briewe van Paulus gee dus vir ons ‘n uitgebreide Christelike teologiese besinning wat ten
diepste ons leer en lewe bepaal. ’n Mens kan sy briewe in 4 groepe opdeel:
1. 1 en 2 Tessalonisense – sy eskatologiese briewe geskryf in Korinte op sy tweede sendingreis
in die vroeë vyftiger jare n.C. Hy bly daar ‘n jaar en ‘n half.
2. Galasiërs, 1 en 2 Korintiërs, en Romeine – die sogenaamde leerstellige briewe met ’n groot
klem op leer en lewe. Galasiërs word waarskynlik geskryf in Korinte saam met die briewe aan
Tessalonika op Paulus se tweede sendingreis in die vroeë vyftigerjare n.C. Die eerste
Korintiërbrief word op Paulus se derde sendingreis in Efese geskryf – hy bly twee jaar daar –
en die ander heel moontlik net daarna uit Masedonië. Romeine is weer in Korinte geskrywe
aan die einde van Paulus se derde sendingreis toe hy op pad was na Jerusalem in die middel
vyftigerjare n.C.
3. Filippense, Filemon, Kolossense en Efesiërs – die sogenaamde gevangenisskap briewe word
geskrywe in Rome in die vroeë 60er jare n.C. Hy was daar ongeveer twee jaar in die tronk.
4. 1 en 2 Timoteus en Titus – die sogenaamde pastorale briewe waarvan die datering en plek
van skrywe in die vroeë tot middel 60er jare uit Rome is.
Paulus se briewe bring ons dus in kontak met die eerste generasie Christene en hulle teologisering.
Meer as enigiemand anders het Paulus se literêre aktiwiteit gesorg dat die Christelike beweging ’n
internasionale en intellektuele koherente godsdiens geword het.
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Ander geskrifte oor Paulus
Daar is ook ‘n paar ander geskrifte wat met Paulus in verband gebring word, wat deel van die
apokriewe literatuur van die NT uitmaak. 2
Handelinge van Paulus
Die Apokriewe geskrif Handelinge van Paulus dra die karakter van ’n Paulus-roman. Volgens
Tertullianus is dit tussen 150 en 175 n.C. deur ’n ouderling in Klein-Asië geskryf ter ere van Paulus.
Slegs ’n kwart van dié geskrif het bewaar gebly. Dit is fragmentaries. Dit beskryf die reise van Paulus
na Antiogië , Ikonium en Efese tot sy vertrek na Macedonië, asook baie wonders wat deur hom
verrig is. Tot dié Handelinge van Paulus hoort ook ’n briefwisseling tussen Paulus en die Korintiërs,
die Handelinge van Paulus en Tekla en die martyrium Pauli oor sy marteldood in Rome.
Die geskrif bied allerlei ander detail oor Paulus, bv. hoe hy gelyk het: klein, vriendelik, kaalkop, ruie
wenkbroue, bakbene. Dit is egter moeilik om te veel hiervan te maak, aangesien die historiese
betroubaarheid daarvan nie regtig vasgestel kan word nie.
Handelinge van Paulus en Tekla
Die Apokriewe geskrif Handelinge van Paulus en Tekla het as ’n selfstandige onderafdeling van die
Handelinge van Paulus bewaar gebly. Toe Paulus in Ikonium op aanklag van Tamiris gevange geneem
is omdat sy verloofde Tekla ernstige aandag aan die woord van Paulus gegee het, het Tekla die
bewaarder omgekoop en Paulus in die gevangenis besoek om deur hom onderrig te word.
Toe dit bekend geword het, is Paulus gegesel en uit die stad verdryf en Tekla sou verbrand word.
Deur ’n gebed van Paulus het Tekla die dood vrygespring, Paulus ontmoet, en saam met hom na
Antiogië gegaan waar sy veroordeel is om deur wilde diere verskeur te word, hierdie keer omdat
Aleksander op haar verlief geraak het, en sy egter niks van hom wou weet nie. Die wilde diere het
egter niks aan haar gedoen nie. Nadat sy vrygelaat is, het sy na Paulus in Mira gegaan en hom van
haar wedervaringe vertel. Daarna het sy, in opdrag van Paulus, na Ikonium teruggekeer en die
evangelie aan haar moeder verkondig. Sy het in Seleukië gesterf.
Openbaring van Paulus
’n Apokrief van die NT waarin, op grond van 2 Kor. 12:1 en verder vertel word van visioene wat
Paulus sou ontvang het van die hemelse paradys en van die hel. Die geskrif dateer uit die 2de eeu en
is slegs in fragmente bekend.

Die konteks waarbinne Paulus optree
Die Jode was van sleutelbelang vir die uitbreiding van die evangelie
Dit is goed om die volgende breë historiese perspektiewe oor die Jode wat verspreid was oor die
wêreld in gedagte te hou met die lees van die briewe van Paulus. Hulle was van sleutelbelang vir die
uitbreiding van die evangelie.
Die Jode het oral waar hulle in die Romeinse ryk gebly het, hulle identiteit behou, veral deur die
onderhouding van die sabbat en die Joodse feesdae, hulle dieetreëls, en die besnydenis. Oral is
sinagoges ook gebou wat as vergaderplek gedien het en hulle gemeenskap bymekaar gehou het.
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Daarom dat die sinagoges dikwels die aanknopingspunte vir die apostels was met hulle eerste
besoek aan ’n stad. Die Jode in die stede was dus baie keer ook die eerste bekeerlinge wat op die
boodskap van Christus gereageer het.
Hierdie Jode was dus van sleutelbelang vir die uitbreiding van die Christendom. Dit was een van die
hoof maniere waarop die geloof in Christus deur die Romeinse ryk versprei het. Daarby is dit juis
Jode wat vroeër vir die Griekse vertaling van die Ou Testament verantwoordelik was wat deur
Christene gebruik kon word in hulle kommunikasie met die heidense wêreld.
Baie van hulle was egter ook felle teenstanders van hierdie evangelie en het menigmaal onrus
gestook en dit meesal reggekry om die stadsbesture uiteindelik teen Paulus en sy werkers te laat
draai.
Met die groei van die kerk in Antiogië, die plek vanwaar Paulus sy sendingreise onderneem het, kom
die Joodse en Griekse Christene egter daar in konflik oor die plek van die sabbat en die feeste, die
dieetreëls en die besnydenis, en bied dit die kerk die geleentheid om sekere leerstellige en etiese
kwessies uit te sorteer. Ons lees in Handelinge 15 van die besluit wat die kerk in Jerusalem daaroor
geneem het.
Antiogië sou selfs hierna ’n baie belangrike rol bly speel in die lewe van die Christelike kerk van die
eerste paar eeue, selfs na die dood van Paulus. Hier was verskeie opvoedkundige inrigtings en later
die eerste eksegetiese skole van die Christelike kerk. Hulle het hier gefokus op die literêr-historiese
lees van die Bybel (taal en konteks), waarop die Hervorming teruggegryp het in terme van hulle
eksegese en hermeneuse. Die literêr-historiese lees was in onderskeid met die allegoriese lees van
die Bybel wat met die ander groot Christelike sentrum, Alexandrië, geassosieer word. Die beroemde
prediker Chrysostomus was ‘n uitnemende (4de eeuse) voorbeeld hiervan.
Drie wêrelde het ‘n invloed op Paulus se bediening
Paulus se bediening vind egter nie net binne dié Joodse wêreld plaas nie. Sy bediening vind binne
drie wêrelde plaas, die Judaïsme, die Grieks-Hellenistiese kultuur en die Romeinse wêreldryk
(Wright – Paul, and the faithfulness of God). Hierdie wêrelde het op baie maniere sy lewe gevorm en
op baie punte oorvleuel en selfs gebots met mekaar.
Die verhale van God en die uitverkore verbondsvolk Israel, die verhale van die Griekse gode en
mites, asook die metafore en filosofieë van die Griekse wêreld, sowel as die verhale van die
Romeinse wêreldryk met sy invloed op die plaaslike ekonomie en polities-sosiale funksionering van
gemeenskappe het die konteks gevorm waarbinne hy moes leef en werk, God moes aanbid, en
waarin hy antwoorde moes vind op die groot vrae van die lewe.
Sy verbintenis aan hierdie drie wêrelde is egter fundamenteel verander met sy bekering waarin hy
deel van die familie van die Messias en daarmee deel van die ekklêsia geword het, die
uitgeroepenes, die kerk. Dit het die dominante verhaal geword wat sy lewe bepaal het. Die vrae
waarmee Jesus hom op die pad na Damaskus gekonfronteer het (Hand. 9:4), en die
roepingsopdragte wat Jesus vir Paulus gegee het deur Ananias (Hand. 9:15-16) en later persoonlik in
die tempel (Hand. 22:17-21), het sy lewe in ‘n nuwe rigting gestuur.
Paulus se teologie is gebaseer op ‘n ontmoeting met Jesus Christus

13

Dit laat ’n mens ook besef dat Paulus se teologie nie soseer deur (nuwe) argumente of beginsels
gevorm is nie, maar deur ’n ontmoeting met die Here Jesus Christus self waardeur hy na dieselfde
Bybeltekste as die Judaïsme gekyk het, maar dit nou anders gelees het.
Soos in die Judaïsme was die skepping en die verbond twee van die belangrikste temas in sy
teologie. Dit was die storielyn wat sy teologie gevorm het en waarbinne hy die betekenis van Jesus
Christus en die begeleiding van die Heilige Gees gehoor en ontwikkel het.
Wanneer Paulus dus wil verstaan wat met hom gebeur het, en wat God besig is om te doen in die
wêreld, gryp hy terug na die begin van alles, die skepping van die wêreld (Gen. 1-3 – vgl. Rom. 1-3)
en die verbond met Abraham (Gen. 12 – vgl. Rom. 4) en ná hom met Israel (Eks. 34 – vgl. Rom. 9-11).
Hy doen dit om die nuwe werklikheid wat God deur Jesus Christus en sy Gees gebring het vas te
anker in die meesterverhale van sy godsdiens, die skepping en die verbond.
Maar, belangrik, dit gaan nie vir Paulus daaroor om hierdie oerverhale as bewysplase vir die nuwe
werklikheid in Christus of die interpretasies daarvan te gebruik nie, of daarmee die heersende
Skeppings- of Verbondsleer te herskrywe of nuut te interpreteer nie, hoewel dit natuurlik ook in die
proses gebeur het.
Dit gaan egter in die eerste plek daaroor dat die apostels en dissipels hulleself as rolspelers in die
voortgaande verhaal van die Skepping en die Verbond gesien het, en dat hulle hulle eie ervarings en
nadenke binne die groter geheel van die verhaal van God met sy skepping en verbond gesien het.
Dit is dan ook die punt waar die groeiende Christendom en die Judaïsme in verskillende rigtings
ontwikkel het, nie soseer as gevolg van verskillende teologiese vertrekpunte nie, maar as gevolg van
die persoonlike ervaring en ontmoeting met die Here Jesus Christus.
Hierdie persoonlike ontmoeting het die bril geword waardeur Paulus aan die een kant na die Bybel
gekyk het en aan die ander kant na die konteks waarin hy geleef en gewerk het. En dit het sy
teologie op beslissende wyses verander.
Joodse teoloë het gewoonlik op drie goed gefokus as hulle hulle geloof beskryf het: Monoteïsme,
verkiesing en eskatologie: “Hence the threefold pattern: one God, one people of God, one future for
God’s world.” (Wright). Paulus het hierdie skema nie verwerp nie, maar herdefinieer rondom die
Messias en die Gees – ’n vars perspektief op God se wese en sy werk en betrokkenheid in skepping
en verbond.
Paulus herinterpreteer skepping en verbond in Christus en die Gees
Dit beteken dat Paulus nie soseer die Judaïsme teologies wou verander nie, want hy sluit op baie
integrale maniere juis daarby aan en herinterpreteer slegs die gedeelde Skrifgetuienis in die lig van
die werklikheid van Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees. Sy mikpunt was eerder om
hierdie boodskap na heidense gehore te neem, om aan hulle die goeie nuus te bring van een God vir
die nasies, en een Godsvolk vir die nasies, en een toekoms vir die nasies van die wêreld, gewortel in
die Joodse verwoording daarvan in die Skrifte, maar beslissend uitgebrei deur die werk van Jesus
Christus en die Heilige Gees.
Dit is dan ook die basis vir Paulus se visie vir die kerk van ’n eenheid in diversiteit wat grense oorskry,
gebaseer op die een God, een volk, en een toekoms. En hierdie eenheid vind sy krag en beskerming
in:

14

1. die getrouheid of betroubaarheid van die Messias (Gal. 3:21-26) waar die beskrywing van
die geloof van Christus deur baie geleerdes as die betroubaarheid van Christus, en nie soseer
die geloof in Christus verstaan word nie;
2. die verkiesing van die Gees wat gelowiges bemagtig om vir God te leef, iets wat die wet
verlang het om te doen, maar nie kon nie, weens die swakheid van die mens (Rom. 8:10-17;
2 Kor. 3). Die oproep tot heiligheid word nou in die werk van die Heilige Gees sigbaar in
gelowiges se lewe, en nie meer deur gehoorsaamheid aan die wet as sodanig nie. Dit is ’n
heiligheid van die hart, weliswaar steeds vergestalt aan die wet, maar nie meer as ‘n
voorwaarde vir vryspraak nie, net soos Jeremia en Esegiël dit lank te vore voorsien het.
En dit is presies in hierdie heiligheid wat van die gelowiges van God uitstraal, wat die wêreld God sal
raaksien en aanbid vir wie Hy werklik is.
Die logiese uiteinde van hierdie perspektief op die skepping en die verbond as ’n getuienis van een
God, een volk, en een toekoms is dat hierdie God se eie toekoms verbonde is aan die uitkoms van
die werk van die Messias en die Gees in die gemeenskap van gelowiges. Soos Wright dit stel: “it is
indeed God’s own future that has burst into the present.”
Dit is waarom die opstanding so ’n belangrike rol in die vroeë kerk se ervaring en verwoording van
die Christus gebeure gespeel het, en die hart van Paulus se teologie gevorm het. Die opstanding is ’n
voorsmakie van wat vir alle gelowiges uit alle nasies en ook selfs vir hierdie wêreld voorlê.
En die werk van die Gees in die harte en gedagtes van beide Jode en heidene moet verstaan word,
nie net as die blootstelling aan ’n nuwe godsdienstige ervaring nie, “not even to bring them
salvation, but to make them the people in whom the new age, the Age to Come of Jewish
eschatological expectation, had come to birth.”
Christene leef in ‘n nuwe bedeling
Die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus, sowel as die kragtige werking van die Heilige
Gees aan en in die individuele gelowige, berei hulle almal voor vir die dag wat God die wêreld gaan
verander. En dit is noodsaaklikerwys ’n oproep aan elkeen wat voorberei word vir daardie dag, om
saam te werk met die Gees om God se verlossende werk deur die Messias so veel en so ver as
moontlik ’n werklikheid in die lewens van hierdie wêreld se mense te maak.
Dit het ook ’n invloed op hoe ons die etiek sien. Dit is nou nie meer soseer om ’n nuwe wet (of selfs
ou wet) na te kom nie, maar om in ’n nuwe bedeling te leef, die bedeling van die Gees wat ingebreek
het in hierdie wêreld en ons laat verlang na ’n wêreld waar daar nie meer verganklikheid en
verydeling sal wees nie. Om deur die Gees vervul te wees, is om op die maat van die nuwe musiek
van die nuwe wêreld te dans.
Paulus se evangelie was dus bo alles ’n evangelie van eenheid. Vandaar nie net sy teologiese
beredeneringe daaroor in Efesiërs 2-3 nie, maar ook sy baie praktiese stryd om die Joodse en
heidense Christene in Galasië om een tafel te kry in Antiogië (Gal. 2).
Waar hierdie eenheid deur verskillende legitieme opinies oor die gebruik van kos en wyn, die
hantering van werknemers en die nakom van dagritmes bedreig is (1 Kor. 8-10; Rom. 14-15) was sy
raad om die eenheid te bewaar deur nie wedersyds te veroordeel of te verag nie.
Wanneer daar egter kwessies opgeduik het waaroor daar net een legitieme opinie kon bestaan, bv.
oor Jesus Christus se opstanding (1 Kor. 15), of etiese vraagstukke soos bloedskande (1 Kor. 5) en die
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heiligheid van die huwelik (1 Kor. 6-7), is die eenheid juis beskerm deur op te tree teen die verkeerde
opinies of lewenstyl .
Oor al die ander kwessies waaroor gelowiges kon verskil, was die uitdaging egter om nie net
verdraagsaam te wees nie, maar “to welcome one another; to rejoice in each other’s presence and
the rich diversity of God’s people; and, ultimately, to worship together with one heart, mind and
voice.” (Wright).
Die verskil met die Joodse teologie lê in die fokus op Jesus Christus
’n Mens kan agterkom in Paulus se teologie dat hy met ’n Joodse begrip van God en die wêreld
gewerk het. Soos in die klassieke Judaïsme het hy geleer dat daar net een God is, en dat dié God die
wêreld beheer (Sanders – Paul). Die sonde word ook deur hom as ’n vyandige mag hanteer, veral
waar die sonde as die onderwerp van ’n werkwoord gebruik word, soos in Romeine 5-7: “die sonde
het in die wêreld gekom en deur die sonde die dood” (Rom. 5:12). Die sonde kan dus regeer oor ’n
mens (Rom. 6:12) en moet aktief weerstaan word deur oorgawe aan die Gees (Rom. 8:2).
Dit is daarom belangrik om te verstaan dat Paulus se teologie nie in wese verskil het van die Joodse
geloof wat die basis daarvan gevorm het nie (Sanders). Die verskil lê nie in die klem op genade, soos
so baie dit deur die eeue beskou het nie. Die Joodse geloof werk ook vanuit ’n genade perspektief, al
hoor ’n mens die klem op die wet (tôrâ) en die lewenswandel (halagâ) so sterk in die klassieke
verwoording daarvan. Die Dekaloog word immers ingelei met die klem op die verlossing van God
(Eks. 20) wat die gehoorsaamheid aan die wet voorafgaan, en die profetiese visie op transformasie is
gefundeer in die verandering wat God bring in die harte en lewens van sy mense deur sy wet daarin
te skrywe (Jer. 31; Eseg. 18).
Dit lê ook nie in die klem op geloof in die teologie van Paulus nie, asof dit anders is as in die Judaïsme
nie, want sy etiek vir die alledaagse lewe vloei naatloos voort uit sy verwoording van die
geloofsverbintenis aan God (vgl. Ef. 4-6 se lewenswandel as uitvloeisel van Ef. 1-3 se lering), net soos
dit deel was van die Joodse verwoording daarvan, Abraham se gehoorsaamheid as uitdrukking van
sy geloof (Gen. 12-17).
Die verskil lê in die fokus op Jesus Christus as die Messiaanse vervulling van die verwagting van die
Joodse geloof, en die wyse waarop die Heilige Gees dit prakties maak in die lewe van gelowiges.
Paulus en die Joodse teoloë deel dus dieselfde “heilige verhaal”, van God as Skepper- en
Verbondsgod, wat betrokke is by hierdie wêreld – omdat dit sy Skepping is – en by mense – omdat
hulle sy skepsels is, en Hy met hulle in verhouding wil leef.
Op hierdie gelaagde narratiewe struktuur as basis van hulle gedeelde teologie – God as Skeppergod,
en God as die Verbondsgod – plaas Paulus egter die verhaal van Jesus, sowel as dié van die Heilige
Gees, wat sy lewe en dié van die ander Joodse en later heidense gelowiges impakteer het en radikaal
en beslissend verander het.
’n Mens kan Paulus se teologie nie anders verstaan as dat dit uit die interaksie tussen hierdie
gelaagde narratiewe struktuur ontstaan het nie, beide in sy eie ervaring daarvan as in sy reaksie op
die ervarings en vrae van gelowiges in die gemeentes wat regdeur die wêreld gestig is.
Wanneer ’n mens die briewe van Paulus lees, het ’n mens dus tegelykertyd te make met die
interaksie tussen:
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1. die gedeelde oortuigings en voorveronderstellings van sy Joodse agtergrond – baie keer
sonder om dit te verwoord, omdat dit bekend was vir sy lesers (bv. leringe oor die Joodse
monoteïsme en oor God as Skepper) en,
2. die gedeelde ervarings van die verandering wat Jesus en die Heilige Gees in sy en ander se
lewens gebring het – wat baie keer aanknopingspunte verskaf (bv. sy eie bekerings- en
roepingservarings, sowel as dié van die ander dissipels), sowel as
3. die uitdagings wat hierdie transformasie aan gelowiges en gemeentes gestel het aan die
praktyk van hulle lewens (bv. geestelike en etiese vrae), wat die inhoud en styl van Paulus se
briewe bepaal het.
Dit is hierdie interaksie wat aan Paulus se briewe hulle dinamiese kwaliteit gee.

Hoe om hierdie boek te lees
Lees, luister, leef
Ek het hierdie boek geskryf nádat ek die hele Bybel hoofstuk vir hoofstuk deurgelees het met ‘n
groep in my gemeente en ‘n wye gehoor op die Internet by bybelskool.com. Dit was ‘n proses wat
tien jaar geduur het. 1 189 hoofstukke lank!
Ek fokus nou in hierdie boek op wat ek in my leeswerk van Paulus en sy bediening geleer het
gebaseer op die perspektiewe wat die Bybel self deur die Handelinge van Lukas en Paulus se dertien
briewe vir my gee.
Ek wil jou uitnooi om nie net hierdie boek en die inhoud daarvan te lees nie, maar erns te maak met
die inhoud van die Bybel self. Lees dus altyd eerste die Bybelgedeelte wat ek aangee voor jy lees wat
ek daaroor skrywe.
Ek is oortuig dat alles by God se impak in ons lewe begin. Verandering kom wanneer God jou hart en
lewe aanraak. En Hy doen dit deur sy Woord en sy Gees. En daarvoor moet ‘n mens self lees wat in
die Bybel vir ons opgeteken is as die Woord van God.
Soos jy jou verdiep in wat God se Woord vir jou sê – en dan nou spesifiek in dié geval deur die
perspektiewe wat die boek Handelinge en die dertien briewe van Paulus jou gee – en jy jou daarop
toelê om daaraan gehoorsaam te wees, sal God se verhaal ook jóú verhaal word; sal jy die vermoë
ontwikkel om gehoorsaam te wees binne jou eie konteks om die evangelie oor grense te neem.
Telkens sal ek daarom in hierdie boek vir jou die hoofstukke aangee in die Bybel wat jy met die
volgende metodiek self kan lees, terwyl jy hierdie boek eintlik as ‘n soort leeshulp gebruik:
1. LEES – Raak stil voor die Here. Lees die gedeelte deeglik deur. Wat tref jou? Let op vir temas
in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van Paulus en die ander mense? Wat sê dit
van die wêreld? Soek vir een of meer sleutelgedagtes wat jou besonderlik tref. Skryf dit in
jou joernaal neer. Lees dan wat ek geskryf het oor die hoofstuk in die Bybel en dink na oor
wat jou daarin tref.
2. LUISTER – Dink na oor wat God vir jou deur die sleutelgedagte(s) wil sê. Waar raak hierdie
gedagtes jou lewe in die praktyk? Wat vra dit van jou? Wat belowe dit vir jou? Wat moet jy
dink of doen daarmee? Wat is die kern van die boodskap daarvan vir jou dag en lewe?
3. LEEF – Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit in jou
joernaal. Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag. Leef dit uit in
sy teenwoordigheid.
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Die proses sal gou só deel van jou manier van lees word, dat jy dit eintlik outomaties sal kan doen:
lees, luister, leef. Jy sal so ’n lewenstyl ontwikkel gebaseer op die Woord van God.

Chris van Wyk
acv.vanwyk@gmail.com
Julie 2020
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1. Jesus roep vir Saulus – Handelinge 6:8-12:24
Die roeping van Paulus het ‘n aanloop, soos dit meermale met roepingsverhale gaan. Wat sy verhaal
egter interessant maak, is dat dit ‘n verhaal is wat gebore is uit teenstand. Saulus – ek gebruik sy
Hebreeuse naam hier soos dit ook in die Bybel gedoen word – staan by toe Stefanus gestenig word
en hoor en sien die evangelie in aksie. Hy sien die persoonlike koste van die onwrikbare toewyding
van Stefanus. Maar dit bring Saulus nie tot inkeer nie. Dit vuur hom eintlik aan om op dieselfde
brutale manier as die Joodse Raad op te tree teen die volgelinge van Jesus.
Dit is eers wanneer Saulus met Jesus self te doene kry wat sy lewe tot stilstand geruk word. Die
ontmoeting met die verheerlikte opgestane Jesus – en let wel, ná sy Hemelvaart! – op die pad na
Damaskus bring hom tot inkeer. Daardeur verander Saulus van besete vervolger in ‘n begeesterde
apostel.
Dit is ook goed om Saulus se verhaal hier in die begin van Handelinge te lees as slegs een van die
verhale van die geroepenes wat in die Handelinge van die apostels vertel word. Filippus tree in
dieselfde krag as Jesus op in die grensoorskryding na Samaria toe. Hy word ook deur die Gees
gebruik om die grense met die evangelie na Afrika oor te steek. Petrus sal ook hierna vóór Saulus die
grens na heidene oorsteek soos ons met die verhaal van Kornelius sal sien.
Trouens, Petrus het ook die roeping gehad as ‘n sendeling na die heidene (Hand. 15:7) en het dit
uitgeleef (Hand. 9:32: “Petrus het baie rondgereis ...”; vgl. Hand. 10 – die verhaal van Kornelius) soos
ons ook uit Petrus se briewe kan aflei (1 Pet. 1:1).
Daar is ‘n saak uit te maak daarvoor dat Petrus moontlik die dele in die weste en noorde van KleinAsië geëvangeliseer het, dit is Pontus, Galasië (die noordelike provinsie – Paulus se brief aan die
Galasiërs is waarskynlik aan die suideliker etnies-geografiese streek in Turkye gerig, wat ook Galasië
genoem is), Kappadosië, Asië en Bitinië. Dit is dele waar Saulus nie gewerk het nie en vir wie hy nie
skryf nie. Petrus skryf egter sy twee briewe aan hulle wat ‘n verbintenis tussen sy apostelskap en
hulle geloof veronderstel.
Saulus se verhaal is dus ingebed in die ander verhale van mense wat deur God gebruik word. Hoewel
Saulus ‘n bykans onberekenbare invloed uiteindelik sou uitoefen, sou dit nie dieselfde effek gehad
het sonder al die ander persone wat die Here Jesus gebruik het om die evangelie regoor die wêreld
te neem nie.

Vervolging is die stimulus vir die uitbreiding van die evangelie na Judea en
Samaria
Lees Handelinge 6:8-7:60
Hierdie gedeelte fokus op die stimulus vir die vervolging van die Christene aan die een kant en
tegelykertyd aan die ander kant die stimulus vir die uitbreiding van die evangelie. En die
hoofkarakter in albei is Stefanus wat gevang word weens sy impak op die volk, ironies genoeg deur
die verraad van onder andere Jode van Silisië, die geboortewêreld van Saulus.
Stefanus was een van die verkose “diakens”. Sy verhaal begin dus as ‘n versorger. Die teenstand teen
hierdie geseënde en begenadigde dienskneg van die Here het egter nie uitgebly nie. Ons lees dat
party van die lede van die Sinagoge van die Vrygelate Slawe, wat bestaan het uit Jode wat van Sirene
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en Aleksandrië afkomstig was, saam met Jode, wat van die provinsies Silisië en Asië gekom het, met
Stefanus begin redeneer.
Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy
gepraat het nie. As jy nie die wysheid van iemand kan troef nie, as jou argumente nie meer werk nie,
dan is die versoeking altyd daar om die man te speel. Dit is wat met hierdie wyse Stefanus gebeur.
Daar het Jode van Europa (Silisië) en Asië opgedaag. Hulle het saamgespan met ‘n klomp Jode uit
Afrika wat vrygelate slawe was. Hulle het ‘n beduidende “chip” op die skouer gehad. Aan die een
kant deel van die Joodse geloof. Aan die ander kant baie sensitief weens hulle sosiale stand as
vrygelate slawe. Al wat hulle kon doen, is om hulle toevlug tot korrupsie te neem.
Die onderduimse spul sweep toe die volk en die Joodse leiers op teen Stefanus. Ten spyte van die
valse getuienis het daar iets besonders gebeur. Tussendeur die korrupte bewerings en valse
getuienis, het die lede van die Joodse Raad gesien dat hulle beskuldigings geen effek gehad het op
Stefanus nie. Toe al die lede van die Raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos dié
van ’n engel lyk. Daar is ‘n vrede wat God gee waar valsheid die oorhand kry wat alle verstand te
bowe gaan. Waar ‘n woord van God losbars in ‘n mens. Waar jy die getuienis van God so helder soos
‘n engel van God aan mense kan bring.
Stefanus kry in die proses die geleentheid om op omvattende wyse te getuig van hoe Jesus in die
hele geskiedenis van die volk van Israel ingebed is, en word uiteindelik vir Hom gestenig as toppunt
van sy eie getrouheid aan sy getuienis.
Let op hoe Stefanus se bediening met die woorde wonders en tekens beskryf word, net soos nou al
’n refrein in die boek Handelinge geword het. Dit getuig van die werklikheid van God se werk in die
lewe van Sy dissipels.
Dis tragies dat die Jode wel kan sien dat die Here werk – die verlamde man is genees, en hulle sê self
dat Stefanus se gesig soos dié van 'n engel is – maar dat hulle steeds kies om die werklikheid (van
God) te ignoreer, erger nog, Stefanus te stenig daaroor. Hoe siende blind kan ’n mens nie wees nie!
Daarmee kry die Joodse Raad egter vir die tweede keer dit reg om die volk teen die ontluikende
Christelike beweging te laat draai. Die eerste keer was met die kruisiging van Jesus. Hier is dit met
die steniging van Stefanus.
Stefanus lewer sy getuienis met een van die langste toesprake in die Bybel. Die langste een in die NT.
Dit is 'n antwoord van Stefanus op die hoëpriester se vraag of die beskuldigings oor hom waar is –
soos Pilatus ook vir Jesus gevra het.
Sy getuienis is in die eerste deel daarvan 'n verstommende goeie oorsig oor die geskiedenis van die
volk Israel van Abraham en Moses (met verstommende ooreenkomste met Jesus se eie bediening)
se dae af tot by Salomo en die tempel. Stefanus fokus op die pad wat God van die begin af gestap
het met sy mense om hulle te verlos van hulle sonde en uiteindelik in gemeenskap met Hom deur
die Here Jesus Christus te bring. Hy som die hele verhaal van Genesis 11 tot Eksodus 2 in 28 verse
op.
Let op hoe hy God die "God van die heerlikheid” (aan wie alle eer toekom) noem. Elke deel van die
pad het God hulle begelei, beloftes gegee en sy wil vir hulle uitgespel. Oor die land. Oor die nageslag.
Oor die besnydenis. Oor die toekomstige verdrukking in Egipte. En telkens wys hoe hierdie beloftes
en voorspellings uitgekom het deur selfs die jaloesie van Josef se broers. Let op hoe God in die hart
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van Moses werk om hom voor te berei om die volk uit te lei, al was sy eerste instinkte nie korrek nie
en het dit hom laat vlug.
Stefanus wys in die tweede deel van die toespraak aan die Jode uit hoe hulle nou, soos deur die
eeue, hulle eie geskiedenis verontagsaam het. Hy haal vyf keer belangrike gedeeltes aan uit die OT
om sy boodskap te begrond.
•

•
•
•
•

Anders as Moses wat gebewe het toe God Hom aan Moses openbaar het, verontagsaam
hulle God se openbaring in Jesus. Soos die volk aanvanklik vir Moses verloën het deur sy
roeping te betwyfel, só het die Jode dit met Jesus gedoen.
In plaas daarvan om die Profeet wat Moses voorspel het (aangehaal uit Deut 18), te omhels,
het hulle, soos die vaders, in hulle harte teruggegaan na Egipte toe.
In plaas daarvan om die God van die hemel en die aarde te aanbid, het hulle vir Aäron gevra
om vir hulle gode te maak (aangehaal uit Eks 32).
Stefanus vat veral hulle misplaaste vertroue op die tempel aan in plaas daarvan om op God
self te vertrou.
Hulle het hulle boonop eerder opgehou met Molok - die god van die son en met kinderoffers
geassosieer (Lev 18:21) - en Refan - 'n god wat met die “ster” Saturnus geassosieer is
(aangehaal uit Amos 5:25-27).

Stefanus se getuienis laat ‘n mens besef dat dit een van die redes is waarom Jesus voorspel het dat
die tempel vernietig sou word – weliswaar nie deur Hom nie, maar deur die Romeine – omdat dit die
geleentheid sou skep dat die ware aanbidding van God ’n kans sou kry, iets wat baie maklik verlore
gegaan het in die amperse verafgoding van die tempel onder die Jode. Die Here kan nie vasgevang
word in aardse goed nie, selfs nie die tempel nie, want Hy het dit alles gemaak (aangehaal uit Jes
66:1-2).
Maar, dan in die derde deel raak Stefanus ernstig. Hy praat as ‘n profeet van die Here en wys die
Joodse leiers tereg oor hulle teenstand en ongehoorsaamheid. Julle is doof vir die woord van God.
Julle weerstaan die Heilige Gees. Julle vervolg God se profete. Soos julle voorvaders gedoen het, so
doen julle ook nou. Julle sit met die waarheid in julle hand, maar tog wil julle dit nie gehoorsaam nie.
Darem ironies dat ‘n mens verlore kan gaan met die Woord van God in jou hand. Dat jy met die
waarheid sit, maar kies om dit nie te glo nie; om dit nie te gehoorsaam nie.
Stefanus se skerp teregwysing kos hom daarom sy lewe. Soos Johannes die Doper vir Herodes tereg
gewys het en hy onthoof is. Soos Jesus die Fariseërs, Sadduseërs en Herodiane tereg gewys het en
Hy gekruisig is. So word Stefanus gestenig, omdat hy die waarheid gepraat het.
Stefanus se laaste woorde eggo Jesus s'n aan die kruis. Terwyl die Jode hulle ore toedruk en Stefanus
stenig – ’n grusame simbool van hulle wrede weerstand ten spyte daarvan dat hulle die wonders en
tekens van Stefanus nie kan ontken nie – sien Stefanus die hemele geopen en die Een waaroor Hy
getuig aan die regterhand van God staan (om Stefanus in die hemel te verwelkom).
En roep hy na Jesus, ontvang my gees. En, soos Jesus, vergewe Hy sy vyande met sy laaste woorde
op aarde.
In die laaste paar verse begin die sluier lig oor die volgende fase van die kerk se groei, ‘n
grootskaalse en wêreldwye verspreiding van die evangelie. En een van die grootste apostels staan op
die punt om deur die Here geroep te word, Saulus van Tarsus.
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Ons ken die metafoor: “die bloed van die martelare is die saad van die kerk.” Dit sien ons ook in
hierdie verhaal. Saulus sou die Een vir wie Stefanus gestenig is, binnekort ontmoet wat radikale
gevolge vir homself, maar ook vir die impak wat die evangelie in die wêreld, sou hê.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Saulus gaan besete tekere terwyl Filippus besetenes verlos
Lees Handelinge 8:1-25
Lukas vertel vir ons in dié hoofstuk twee verhale:
•
•

dié van Saulus wat soos ’n besetene die vervolging teen die Christene aanpak en hulle in die
gevangenis laat gooi, en
dié van Filippus wat juis besetenes verlos van hulle gevangenskap en groot blydskap bring in
Judea en Samaria.

Die godvresendes waarvan Lukas hier praat, was waarskynlik Jode wat simpatiek was met die lot van
Stefanus en die Christene. Daar is ook ’n oorlewering dat Gamaliël, net soos Josef van Arimatea met
Jesus gedoen het, vir Stefanus in sy eie graf laat begrawe het (de Villiers – Handelinge), hoewel dit
nie met historiese sekerheid gesê kan word nie.
Die groot wonder wat egter met die vervolging gebeur, is dat die evangelie juis daardeur versprei.
Saulus se aggressie kan dit nie keer nie, trouens vuur dit op ‘n manier aan. Dit leer ons dat in alles
wat gebeur God aan die werk is en dat ons nie net op die oppervlak moet reageer teen vervolging
nie, maar dieper moet kyk na wat God doen en daaroor opgewonde word, eerder as teleurgesteld te
raak oor die pyn van die vervolging.
Let ook op dat wonders, tekens en kragte steeds die gelowiges se bediening begelei, soos ons nou in
die bediening van Filippus sien. Filippus, een van die “diakens" is die eerste wat die grens na Samaria
oorsteek in vervulling van Jesus se woorde in Handelinge 1:8.
Die werklikheid van God en wat Hy vir mense kan beteken, versprei oral waar die gelowiges
verstrooi word deur die vervolging. Dit is ook opmerklik dat die wonders wel die mense se aandag
vang en na die prediking laat luister, maar dat dit steeds Christus is wat die blywende blydskap bring.
Wonders as sodanig beweeg mense immers normaalweg nie tot ware geloof nie. Net Jesus self kan
dit doen, soos dit later ook met Saulus die geval sal wees.
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Interessant is dat die apostels ontbied word om die seël op die werk in Samaria te plaas, deur vir
hulle te bid, en die hande op te lê, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang.
Dit is waarskynlik om 'n duidelike boodskap aan Jode sowel as Samaritane te dien dat Samaria nou
ingesluit word in die Pinksterdag gebeure. Die eeuelange konflik tussen dié twee volke het hiermee
tot 'n einde gekom in die geloof in Jesus Christus.
Dit is moontlik ook waarom die Gees nie reeds uitgestort is toe hulle in die naam van Jesus gedoop is
nie, soos wat op ander plekke gebeur (met Paulus – Hand. 9 en in Efese – Hand. 19).
Die skerp afwysende reaksie op Simon, wat uit 'n towenaarsagtergrond gekom het, en sy eie
“toorkuns” wou aanvul met die vermoë om vir mense te bid, wys egter ook duidelik dat die apostels
geen magiese kragte het nie, en ook enige persepsies dat hulle so 'n mag sou hê in die kiem wil
smoor. Hulle tree in dieselfde krag op as Jesus, en dit is Sy krag wat ook nou ten toon gestel word.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die Woord en die Gees skep geloof in die Ethiopiër se lewe
Lees Handelinge 8:26-40
Die verhaal van Filippus en die Etiopiër is belangrik om verskeie redes.
1. Dit gee ons 'n prentjie van hoe God, spesifiek Jesus en die Gees, aktief is onder ons. Jesus, die
Here, gee deur 'n boodskapper, die engel, leiding. In die OT was dié engel van die Here een van die
maniere waarop Sy teenwoordigheid op aarde ervaar is (dink aan Abraham en die drie besoekers in
Gen 18). God doen dit ook deur die Gees wat opdragte gee. Die Gees neem selfs vir Filippus fisies na
'n ander plek aan die einde van hierdie verhaal.
2. Dit wys hoe belangrik begrip van die Bybelse verhale vir geloof is. Die evangelie word uit die OT
verkondig uit die boek Jesaja. Dit illustreer ook die belangrikheid van indringende gesprek oor
geloof. Gesprek soos die Gees deur die Woord ons begelei, is die belangrikste manier waarop geloof
versprei.
3. Dit wys ook hoe belangrik geloof is. Dit is ook waarom die doop onmiddellik bedien is. Net geloof,
gebaseer op die Skrif, sowel as op die bereidheid om die gawe van die versoeningsdood van Christus
te aanvaar (Jes 53:7-8), is nodig. Sommige manuskripte voeg dan ook by as die Etiopiër vra wat
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verhinder dat hy gedoop word: "Niks nie - as jy met jou hele hart glo." Waarop die Etiopiër
antwoord: "Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is."
4. Dit onderstreep ook God se liefde vir Afrika. Dit is heerlik om te sien dat die evangelie na Afrika
toe uitbrei, voordat dit verder die Midde-Ooste en Europa bereik. Dit maak my baie trots as 21ste
eeuse gelowige van en uit Afrika.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die besete Saulus word ’n begeesterde apostel
Lees Handelinge 9:1-19
Hoe Saulus gedink het dat hy al die Christene wat verstrooi is – deur sy eie Jodegenote! – in
Damaskus (240 noord van Jerusalem) kon gevange neem en in Jerusalem kon kom stilmaak deur
hulle daar in die gevangenis te gooi, weet net hy alleen. Dit was 'n desperate poging wat nooit kon
slaag nie.
Wat sy aksies wel laat gebeur, is dat Jesus self ingryp, en van die besete Saulus 'n begeesterde
apostel maak. Let op dat dit Jesus self is, en nie die Gees nie, wat vir ons wys dat Jesus steeds aktief
hier op aarde is, al is Hy na sy liggaam by God.
Soos later die geval in Jerusalem sou wees, is Ananias aanvanklik baie versigtig vir Saulus, maar
spreek hom darem as broer aan, nadat die Here hom daartoe oortuig het. Hy word met die Heilige
Gees vervul.
Saulus se roeping is van die begin af een wat lyding sou insluit (2 Kor. 11), waarvan ’n deel ook
onderlinge misverstande sou wees. God se belofte aan ons is telkens dat Hy ons te midde van
ontberinge behoue sal laat bly.
Hierdie verhaal is so ’n belangrike een vir Lukas, dat hy dit nog twee keer vertel (hfst 22 en 26), want
hoewel Petrus hierna die eerste treë na die heidene sou gee (Hand 10), is dit veral Saulus wat die
evangelie oor sy Joodse grense sou laat bars waarmee die wêreld onherroeplik verander is.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Barnabas ontferm hom oor Saulus en word die borg vir sy bediening
Lees Handelinge 9:20-31
Saulus se bekering is radikaal en absoluut. Die ontmoeting met Jesus het ’n passie in hom
aangesteek wat nooit weer sou verflou nie. Let op hoe Saulus onmiddellik dieselfde sisteem wat hy
so hart en siel ondersteun het – die Joodse teenstand teen die evangelie – met passie aanvat en juis
die Jode in Damaskus bedien met die evangelie soos hy nou die Skrifte vir hulle uitgelê het. Omdat
hy ’n skrifgeleerde van formaat was, kon hy dit met baie groot oortuiging doen.
Die teenstand van die Jode bly natuurlik nie lank onder die oppervlakte nie, en hulle beplan
uiteindelik ná “geruime tyd” om hom dood te maak. Die geruime tyd verwys waarskynlik ook na die
drie jaar tyd in Arabië – soos hy in Galasiërs vertel – waartydens hy deur die Here Jesus self geleer is
aangaande die evangelie, vóórdat hy moes vlug uit die stad Damaskus uit.
Letterlik staan dit in die Griekse teks dat sy “dissipels”, d.w.s. sy bekeerlinge, hom help ontsnap. Sy
bediening het dus groot vrug opgelewer, hoewel dit ook sterk teenstand ontlok het.
Dit wil egter ook lyk asof Saulus in die tyd van sy “opleiding” na Jerusalem is. Hy vertel self dat hy
direk na sy bekering in die tempel van Jerusalem geroep is vir die heidene (Hand. 22:17-21). Maar dit
is ook duidelik dat hy by dié besoek nie met die apostels gepraat het nie (vgl Gal. 1:17-18).
Hoe dit ook al sy, sonder Barnabas sou hierdie uiteindelike ontmoeting in Jerusalem met die ander
dissipels waarvan Lukas hier vertel egter moontlik steeds rampspoedig verloop het. Saulus se wrede
poging om die kerk uit te roei (Hand. 8:3) het steeds te veel teen hom getel. Hy was net nie welkom
nie.
Barnabas, wat ons hier in sy primêre rol as bemoediger aan die werk sien, verskyn egter op die
toneel. Hy ontferm hom oor Saulus as niemand iets met hom te doen wil hê in Jerusalem nie.
Barnabas se aanvaarding van Saulus word dus die poort waardeur die bediening van Saulus ’n kans
gekry het om tot ‘n globale bediening te ontwikkel. Dit sou uiteindelik die hele Christelike bediening
transformeer. Die rol van Barnabas in die lewe van Saulus kan dus nie onderskat word nie, soos dit
ook later duidelik sou word in sy begeleiding van Johannes Markus om met Saulus te versoen, maar
daaroor later.
Let op hoe Lukas van die ontmoeting met die apostels vertel: Barnabas dra Saulus se verhaal oor
deur op twee dinge klem te lê.
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Eerstens lê hy klem op wat God gedoen het: Saulus het Jesus gesien, en die Here het met
hom gepraat – albei dinge wat baie belangrik vir sy uiteindelike status en aanvaarding as
apostel sou wees. Dit het waarskynlik sy ervaringe met die Here Jesus in Arabië ingesluit.
Tweedens lê Barnabas klem op wat Saulus direk na sy bekering gedoen het: hy het openlik in
Damaskus in die Naam van Jesus gepreek, vir ‘n geruime tyd, presies die teenoorgestelde as
waarvoor hy daarheen deur die hoëpriester gestuur is.

Hierdie getuienis lei uiteindelik tot ’n openbare erkenning van Saulus se bediening – letterlik staan
daar, hy kon “in en uit Jerusalem gaan saam met hulle” – hoewel daar steeds Griekssprekende Jode
was wat hierdie verraaier vyandig gesind gebly het en Saulus wou vermoor. Dit noop die gelowiges
om hom weg te stuur na Sesarea en daarvandaan na Tarsus toe, sy tuisdorp in Silisië, ter wille van sy
eie veiligheid. Miskien het hulle hom nog steeds as ‘n risiko beskou weens sy reguit evangeliese
benadering.
Uit die verdere verloop van die verhaal weet ons egter dat dit nie ’n uitskuif-en-vergeet aksie was
nie. Saulus gaan in dié tyd van ongeveer tien jaar deur ’n verdere intense tydperk van voorbereiding
en moontlik bediening in sy geboortewêreld. Presies wat dit behels het, word ons nooit vertel nie,
maar hy word uiteindelik na tien jaar deur dieselfde Barnabas na die aktiewe bediening in die eerste
kruiskulturele gemeente, Antiogië, genooi.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Petrus baan die weg
Die kerk het ’n tyd van rus belewe, met die vuurvreter vervolger Saulus wat nou ’n vuurwarm
verkondiger van die evangelie geword het. Die volgende grens moes nou egter aangepak word, en
die Here gebruik die leier onder die apostels, Petrus, om dié grens na die heidene en die wêreld oor
te steek. Na die bekering van Kornelius, sou die evangelie letterlik oor sy Joodse grense bars en die
hele wêreld volmaak, deur gewone gelowiges wat die voorbeeld van die apostels volg.
Lees Handelinge 9:32-43
Na die verstommende verhaal van Saulus se bekering en begin-bediening, keer Lukas terug na Petrus
wat die volgende grens sal oorsteek, dié na die heidene. Om ons voor te berei daarop vertel Lukas
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eers twee episodes in sy lewe waar die krag van die Here op 'n besondere wyse deur Petrus gewerk
het.
Die prentjie wat baie van ons van Petrus het, is dat hy merendeels in Jerusalem gestasioneer was,
soos ons dit eintlik van die ander apostels ook dink. Dit is egter nie van enigeen waar nie. Lukas sê
hier dat Petrus baie rondgereis het, soos 'n mens mos van 'n apostel sou verwag, dat hulle nie net
een gemeente sou bedien nie, maar 'n hele aantal, om so die uitbreiding en vestiging van die
evangelie te kan begelei.
Trouens, Petrus verstaan van homself dat hy vir die nasies geroep is (Hand. 15:7; vgl ook Hand. 8:14).
Ook Johannes het grense oorgesteek, en later in Efese gewerk, vanwaar hy na die eiland Patmos
verban is, en die Openbaring ontvang en neergepen het. Dieselfde tipe verhale kan van al die ander
apostels vertel word (vgl Sheldon – Quest for the historical apostles).
Die Here gebruik hier vir Petrus om 'n verlamde, Eneas, te genees en 'n gestorwene, Tabita (Dorkas)
uit die dood op te wek. Let op hoe hierdie wonders telkens 'n teken van God se grootheid is, en tot
geloof lei onder dié wat dit aanskou of daarvan hoor. Soos Jesus dit gedoen het met die twaalfjarige
dogtertjie (Mark 5:40), stuur Petrus in die geval van Tabita almal uit, voordat sy genees word. Die
wonder het ook 'n groot effek op die gemeente, dws die gelowiges self, nie net op die
buitestaanders nie. God ontferm Hom nie net oor die buitestaanders nie, maar ook sy eie mense.
Dat Petrus hier by 'n leerlooier gebly het, is baie betekenisvol in die lig van die gebeure met
Kornelius wat in die volgende hoofstuk vertel word. Leerlooiers was deur die Jode as onrein beskou,
wat beteken dat Petrus alreeds eintlik 'n grens begin oorsteek het na mense wat met "onrein" dinge
besig is. Hierna sou hy die grens oorsteek na mense wat deur die Jode as "onrein" beskou is.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die Heilige Gees word ook vir heidene gegee
Lees Handelinge 10:1-48
Hierdie verhaal is van sleutel belang vir die ontwikkeling van die evangelie. Hiersonder sou die
Christelike evangelie ’n Joodse sekte gebly het en nooit sy grense kon oorsteek na elke nasie en volk
nie. Waar die Samaritane en die Etiopiese amptenaar (Hand. 8) nog deel van die Joodse geloof was
(die Samaritane het nou wel ’n gemengde godsdiens gehad, maar het darem die Pentateug as
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gesaghebbend vir hulle godsdiens beskou), is dit nou onbesnede mense wat die evangelie hoor en
glo (let op die beswaar in Hand. 11:3).
Ek eis as ek dink wat kon gebeur het as Petrus nie uiteindelik ja gesê het vir die visie wat die Here
hom gegee het nie. Maak geen fout nie – dit was ’n geweldige uitdaging vir hom wat groot risiko vir
hom in sy eie gemeenskap ingehou het. Geen wonder dat dit dan ook die langste verhaal in
Handelinge is. Lukas het duidelik die belangrikheid hiervan besef.
Dit is ook opmerklik dat dit ’n beweging van God was, en nie in die eerste plek van Petrus of die kerk
nie. Die engel van God sit die proses aan die gang met sy verskyning aan Kornelius, die Romeinse of
Italiaanse burger, in Sesarea, wat vir Petrus moet laat haal (50 km daarvandaan in Joppe). En Petrus
beleef op sy beurt ’n ekstatiese geestesvervoering (die Griekse woord ekstasis word gebruik) waarin
hy ’n visioen sien en ervaar dat die Here (Jesus) sowel as die Gees met hom praat om Kornelius se
versoek te eer.
En wanneer Petrus begin om te preek, nog voordat hy klaar gepraat was, word die Heilige Gees ook
aan die heidene gegee met die begeleidende teken van tale, soos in die begin op Pinksterdag. Let op
dat die doop hier ná die uitstorting van die Heilige Gees gegee word, selfs voordat daar sprake van
bekering is.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

God gee aan nie-Jode die bekering tot die lewe
Lees Handelinge 11:1-18
Die gebeure in Sesarea is van só ’n paradigma-skuiwende aard dat Petrus homself en die werk wat
God onder die heidene (nie-Jode) gedoen het moet gaan verantwoord teenoor die “moeder”gemeente in Jerusalem. Dié werkswyse sou ’n patroon word wat later ook met die uitbreiding deur
Paulus se sendingreise gevolg moes word, waar die seël van goedkeuring deur die gemeente in
Jerusalem geplaas moes word op die oorsteek van nuwe grense met die evangelie. Dit is dan ook die
begin van die idee van ’n verband van kerke soos deur die meeste gemeentes regdeur die wêreld
gevolg word.
’n Mens sien hier ook al die groot vraag oor die plek van die besnydenis wat gelowiges uit die
Jodedom in Jerusalem bly vra het, iets wat wel later in Handelinge 15 se vergadering geantwoord is
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(dat besnydenis nie nodig was vir gelowiges uit die heidene nie), maar op baie plekke in die wêreld
’n sleutelkwessie sou bly.
Die bekering van die heidene word op twee maniere beskrywe. Aan die een kant word dit met die
aanneming (letterlik ontvangs) van die woord (logos) van God (vers 1) beskrywe. D.w.s. – bekering
is iets wat gebeur onder die geluister na die woord van God (onthou Jesus is ook die Woord van
God). Dit is iets waartoe jy instem, en wat jy aangryp.
Aan die ander kant word bekering ook as ’n bekering wat God gee tot die lewe beskrywe. Dit is wat
die Afrikaanse frase in vers 18 letterlik beteken (“God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer
gebring om aan hulle die lewe te gee”). Bekering is dus nie net iets wat jy doen nie (omdraai en God
se woorde aanneem nie), maar ook iets wat God jou gee.
Let ook op dat bekering ook direk met die ontvangs van (doop met) die Heilige Gees verbind word.
Om die waarheid te sê, die doop met die Heilige Gees vind voor die doop met water plaas.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Barnabas help die gemeente van Antiogië sy bestaansdoel verwesenlik
Lees Handelinge 11:19-30
Vervolging het altyd ook 'n positiewe kant, in die sin dat God dit gebruik om visie vir sy mense te
gee, en positiewe gevolge daaruit te laat voortspruit. Let op dat dit mense uit Afrika was, dws mense
wat nie in die hart van die Jerusalem gemeente was nie, wat die evangelie aan nie-Jode verkondig in
Antiogië, die derde grootste stad van daardie tyd naas Rome en Alexandrië.
Hulle volg waarskynlik die voorbeeld van Petrus. Verandering kom dus uit die sentrum, Petrus wys
hoe deur die paradigma te skuif (nie-Jode is nou welkom), en van die rante af, mense op die
periferie wat die nuwe paradigma 'n lewenstyl maak.
In dit alles is dit die Here wat die verandering bewerk. Hy het die leiding in Petrus se geval geneem.
Hy doen dit nou ook in die res van die wêreld. Dit is ’n sleutel insig wat Lukas ons gee vir ons eie
betrokkenheid in die wêreld. God is konstant besig om sy koninkryk te vestig en te bou in nuwe
gebiede, en ons lewensroeping is om daarby aan te sluit.
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Barnabas word nou gestuur om die nuwe gelowiges te bemoedig, wat tot 'n volgende fase van
uitbreiding sou lei met Saulus wat ingetrek word in die nuwe gemeente en binnekort saam met hom
onder die direkte leiding van die Heilige Gees uitgestuur sou word. Barnabas as eenmanskommissie
word dus baie gou aangevul met Saulus om nie net die las van die bediening te hanteer nie, maar
ook ander tipe gawes in te span om die gemeente sy bestaansdoel te laat verwesenlik.
Die situasie in hierdie gemeente wys op ’n besondere manier hoe nie net die evangelie versprei nie –
apostels en gewone gelowiges doen daaraan mee – maar ook hoe ’n gemeente intern funksioneer,
sowel as binne die verband met ander gemeentes. Ons sien bv. hoe die Here “gawes” van leierskap
en begeleiding gee (Saulus en Barnabas), onder andere ter wille van dinge soos gemeenskap, lering
en inskakeling binne die groter verband van die geloofsgemeenskap oor die wêreld (Barnabas).
Let op hoe Barnabas se karakter deur Lukas beskryf word. Barnabas is ’n goeie man, soos Lukas ook
vir Josef van Arimatea (Luk. 23:50) beskryf het, die enigste ander persoon wat die titel kry. Barnabas
was ook met die Heilige Gees vervul. Daarbenewens het Barnabas ook, soos Stefanus (Hand. 6:5), ’n
vaste geloof gehad.
Barnabas se uitstaande bydrae tot die bediening in Antiogië, soos tevore in Jerusalem, is dat hy die
jong kerk daar aangespoor het om met hart en siel aan God getrou te bly (Hand. 11:23). Dit is iets
wat by uitstek kenmerkend van sy bediening was. Die woord wat hier gebruik word om sy
betrokkenheid te beskryf, is die woord “parakalei” (aanmoedig of bemoedig) wat ooreenkom met sy
Hebreeuse naam Barnabas wat beteken: “seun van bemoediging/ vertroosting”.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

God antwoord gebede en bevestig die gemeente in Jerusalem se roeping
Lees Handelinge 12:1-24
Toe die Joodse leiers nie slaag in hul pogings om die evangelie te stuit deur vervolging nie, besluit die
Joodse koning, Herodes, om tot die stryd toe te tree en laat van die gemeentelede vang, vermoor
een van die twee "manne van die donder", Jakobus (Mark 3:17 - die bynaam wat Jesus hulle gegee
het), en laat Petrus in die tronk opsluit. Let op dat dit twee van die eerste vier geroepe dissipels van
Jesus is (Luk 5:1-11) en twee van die drie wat op die berg van verheerliking was (Matt 17). ‘n
Geweldige aanslag dus op die leierskap van die jong gemeente in Jerusalem.
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Hierdie Herodes was Agrippa I, die kleinseun van Herodes die Grote van Jesus se kinderjare, en seun
van Herodes Antipas van Jesus se kruisiging. Hy het in 37 nC aan bewind gekom en 'n kort regering
gehad tot in 44 nC (volgens Josefus).
Dit gebeur weereens op die Paasfees, soos ’n paar jaar tevore met Jesus se kruisdood, die fees van
die ongesuurde brood. Herodes wou net na die Paasfees vir Petrus om die lewe laat bring, soos die
geval met Jesus was wat op die eerste dag van die Paasfees tereggestel is. Hy wou dus die leier,
Petrus, wat begin het om die pas aan te gee vir die oorgrens beweging van die evangelie, se mond
snoer, soos die Jode dit met Jesus probeer doen het, en nie daarin kon slaag nie.
Herodes en die 16 soldate wat Petrus in die tronk bewaak, is egter nie bestand teen die gebede van
die gemeente en die engel van die Here nie, en Petrus word bevry en as bevestiging van God se
seën op hulle werk, vir hulle terug gegee.
Die verlossing uit die tronk en die aankoms van Petrus by die gelowiges word met baie detail
beskrywe om die werklikheid van die gebeure te bevestig. Selfs die diensmeisie, Rodé, se naam word
genoem, wat Petrus aanvanklik nie inlaat by die gemeentebyeenkoms nie, waarskynlik weens haar
verbouereerdheid.
Dit leer ons dat die gebede van die regverdiges – let op die kontras met Herodes se onregverdigheid
– groot krag het wanneer dit gefokus word op God se wil in sulke situasies. Die gemeenskap van
gelowiges oor gemeentegrense heen is deel van hierdie wonderlike bevestiging van God se
verlossing en ingrype in die geestelike en politieke werklikheid.
Die engel van die Here se werk is egter nog nie klaar nie, en toe Herodes as god vereer word in die
interaksie met die afvaardiging van Tirus en Sidon, tree God in en laat hom sterwe, 'n paar jaar na
die dood van Sy Seun. Dit is nogal ’n verontrustende gebeure.
Dit laat my dink aan die gesegde: die wiele van geregtigheid draai stadig, maar verseker. God laat nie
met Hom mors nie, en tree op om Sy naam te beskerm en Sy wil te laat geskied. Dit is ook ’n
duidelike aanduiding dat ’n mens nie God se lankmoedigheid moet onderskat nie of veral nie as
swakheid of traagheid om op te tree, moet interpreteer nie. Waar Sy eer in gedrang gebring word,
tree Hy op.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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2. Die Heilige Gees stuur Paulus na Klein-Asië – Handelinge 13:1-16:5
Ons betree nou die vierde fase van die uitbreiding van die evangelie oor grense heen. Die deur vir
gelowiges uit die heidense nasies gaan wawyd oop. Waar die evangelie:
1. aanvanklik Jerusalem stormenderhand verower het – Hand. 1:1-6:7,
2. versprei het na Judea en Samaria, hoewel net na Jode en Samaritane toe (dieselfde
voorvaders) – Hand. 6:8-9:31,
3. oor die Joodse grense gebars het na heidene in die breër Judese gebied – Hand. 9:32-12:24,
4. stuur die Heilige Gees die leiers van die kerk nou na Asië (Turkye) toe – Hand. 12:25-16:5,
5. waarna Europa – Hand. 16:6-19:20 en
6. uiteindelik Rome aan die beurt sou kom – Hand. 19:21-28:30.
Die wêreld is al meer in die visier van die Gees en die kerk.
’n Belangrike wending gebeur reg aan die begin van hierdie 4de fase, met Antiogië wat die sentrum
van hierdie nuwe ontwikkeling word, steeds natuurlik in ’n noue verband met die gemeente in
Jerusalem, wat steeds ook ingetrek word wanneer belangrike beleidsbesluite geneem moet word
(Hand. 15).
’n Verdere ontwikkeling is dat waar Barnabas aanvanklik die toon aangee in hierdie evangeliese
uitreik, Paulus (Saulus is die Hebreeuse weergawe van sy naam, en Paulus die Italiaans-Romeinse
weergawe) al hoe sterker op die voorgrond tree en aan die einde van hierdie fase die primêre leier
word wat die evangelie na Europa en Rome neem.

Waar leiers en die gemeente die Here aanbid, verander Hy die wêreld
Lees Handelinge 12:25-13:12
Die eerste sendingreis van Saulus en Barnabas
Paulus en Barnabas wat die dankoffer van Antiogië vir Jerusalem gebring het, en dus waarskynlik
deel van hierdie gebed vir Petrus was, neem vir Johannes Markus saam en raak die leiers van die
volgende beweging van die evangelie. Hy sou egter nie lank by hierdie voorneme hou nie en verlaat
die evangelie-reisgeselskap in Asië (Turkye), hoewel Barnabas hom wel later sou begelei tot
versoening met Paulus en die volvoering van sy roeping as evangelieskrywer.
Let op dat die samestelling van die leierskap in Antiogië multi-kultureel is wat waarskynlik een van
die primêre redes vir hulle effektiewe uitreik na ander volkere toe was.
Let veral op na die feit dat hierdie 5 leiers saam as leiers besig was om die Here te dien en te vas, en
dat dit die ruimte skep waarin die Here hulle, en sy kerk, verder kan inspan in die koms van die
koninkryk in hierdie wêreld.
Die woord leitourgeō (waarvan ons woord liturgie afgelei is) word gebruik om hulle "diens" te
beskryf en kan beter met aanbid (worship) vertaal word. In die OT is die woord vir die priesterlike
diens in die kultus gebruik, dws alles wat in die tabernakel-tempel gebeur het om die volk met God
in kontak te bring (wat natuurlik veral die offers ingesluit het). In die sinagoge is die woord
leitourgeō vir die bediening van die Woord en die gebede gebruik, wat ’n groot impak gehad het op
die kerk se ontwikkeling van die Christelike erediens (liturgie).
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Maar omdat dit net die 5 leiers is wat hier bymekaar is, beskryf Lukas waarskynlik hier hulle
gemeenskap in gebed en hulle aanbidding van God namens en ter wille van die gemeente. Terloops,
in Hebreërs word die woord in sy OT betekenis gebruik en onder andere op die soenoffer van Jesus
van toepassing gemaak – kyk bv Hebreërs 8:6.
En dit is juis dan wat die Heilige Gees vir Barnabas en Saulus roep uit die geledere van die leiers om
deur die gemeente uitgestuur te word om die verdere werk wat Hy vir hulle het, te gaan doen.
Let ook op die gebede (saam met vas) van die gemeente wat daarmee nie net van die Here
bevestiging ontvang nie, maar ook hulle seën op die werk van die leiers kan plaas.
Dit kan ook nie anders dat die pad waarop die Here hulle lei deur erge teëstand van die Bose
ontmoet word nie, in die persoon van Bar-Jesus (in Grieks Elimas) – wat ironies genoeg, “Seun van
Jesus” beteken! – net soos Jesus ook aan die begin van sy bediening deur die duiwel teëgestaan
word en in versoeking gelei word, en Simon die towenaar die evangelie vir eie gewin probeer inspan
het in Samaria (Hand. 8:9-24) en hierna nog ’n paar keer sou gebeur (Hand. 16:16-17 – die
waarsêergees in Filippi).
Paulus tree egter sterk op die voorgrond en bestraf die Bose wat tot ’n deurbraak vir die evangelie in
die politieke sfeer in die persoon van die goewerneur Sergius Paulus lei.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword
Lees Handelinge 13:13-52
Lukas plaas in Handelinge net vier van die apostels en ander leiers se toesprake inhoudelik: Petrus,
Stefanus, Jakobus en Paulus, interessant genoeg nie een van Barnabas nie, hoewel dit duidelik is dat
hy ook verskeie kere aan die woord gekom het.
Hier word Paulus se toespraak redelik volledig weergegee omdat hierdie tipe boodskap ’n sleutelrol
gespeel het in die verspreiding van die evangelie deur die hele bekende wêreld van daardie tyd.
Natuurlik het die getuienis oor Jesus op baie ander wyses ook versprei, waarin veral gewone
gelowiges se vrymoedige verkondiging van Jesus ’n belangrike rol gespeel het. Maar die toesprake
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van Paulus en ander het die verbeelding van hele stede aangegryp en baie bygedra tot die
bekendstelling van Jesus as Verlosser aan alle nasies.
Dit wys net vir my hoe beide die private ruimtes – een-tot-een getuienisse – en die publieke ruimtes
– groot byeenkomste – deur die Here ingespan word om die evangelie by mense uit te kry.
Let ook op dat Paulus hom regdeur op beide die Jode as die godvresende heidene rig. Paulus begin
sy toespraak by die verkiesing van Israel as Godsvolk. Hy beskryf die tyd tussen Egipte en Kanaän as
"ongeveer" 450 jaar. Dit is dus die somtotaal van die slawerny in Egipte (ongeveer 400 jaar, soos
Stefanus ook in Hand 7:6 vermeld), die trek van die twee geslagte in die woestyn (40 jaar) en die
aanvanklike "platvee" veldtog onder Josua in die land (10 jaar) voor die "skoonmaak" veldtog van die
Rigterstyd 'n aanvang geneem het.
Die Rigterstyd het 'n verdere ongeveer 350 jaar geduur wat ons aflei uit die verhaal van Jefta wat
optree in ongeveer 1100 vC (ongeveer 'n halwe eeu voor Saul se koningskap vanaf 1050 vC as ‘n
mens Jefta se ses jaar by dié van Ibsan se sewe en die Filistynse oorheersing van 40 jaar in die tyd
van Simson tel tot en met Samuel se Rigterstyd. Die Intog het volgens Jefta 300 jaar voor sy tyd
gebeur (Rigt 11:26).
Daarna fokus Paulus op Samuel en Saul om uiteindelik op die man na God se hart te fokus, Dawid
(Ps. 89:21; 1 Sam. 13:14), uit wie se nageslag die Verlosser, Jesus, verwek is, na die bediening van die
voorloper, Johannes die Doper.
Let hoe Paulus dan ’n baie sterk klem lê op die opstanding van die Verlosser as die mikpunt van die
hele geskiedenis van die Godsvolk. Dit is die logiese uiteinde van God se verkiesing van sy volk.
In hierdie Joodse konteks kontrasteer Paulus ook die verlossing deur die wet met die verlossing deur
Christus en lewer ’n sterk appèl dat hulle God nie moet verag nie.
Let op hoe dit beide die Woord van God (die OT Skrifte waaruit Paulus Ps. 2:7, Jes. 55:3, Ps. 16:10 en
Hab. 1:5 aanhaal) en die woord van God (die prediking deur die apostels) is wat geloof bewerk by die
gehoor. God se Woord en ons woorde werk saam om die koninkryk te laat kom.
Die hele week na hulle preek in Antiogië in Pisidië was daar verdere gesprekke waarin Paulus en
Barnabas mense aangemoedig het om op die genade van God te bly vertrou, maar die volgende
sabbatdag kom daar egter sterk teëstand van die Jode.
In plaas daarvan om bly te wees dat daar soveel mense in die sinagoge bymekaar gekom het om die
woord van die Here te hoor, word hulle met afguns vervul en begin hulle Paulus onderbreek in sy
verwoording van die evangelie en tree baie beledigend op.
Aan die een kant wys die Jode se teëstand duidelik uit dat hulle die ewige lewe nie werd is nie (hulle
spreek ’n oordeel oor hulleself uit!).
Aan die ander kant wys die geloof wat onder die heidene posvat dat geloof 'n gevolg is van God se
verkiesing. God se werk word sigbaar in die geloof al dan nie van alle mense.
Daarmee word as’t ware ’n praktiese verklaring, en nie ’n sistematiese een nie, gegee op ’n tergende
teologiese probleem, naamlik hoekom Israel, die Godsvolk, die evangelie teëstaan, en die heidene
dit aanvaar.
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Dit lê in die aanvaarding of verwerping van die Here Jesus Christus soos dit in die verkondiging van
die evangelie na mense toe kom. Later in die brief aan die Romeine sou Paulus verder ook dogmaties
hieroor reflekteer (Rom 9–11).
Let op hoe Paulus aanhaal uit Jesaja 49:6 om te verklaar wat hier gebeur. Dit is duidelik een van die
fundamentele tekste wat sy eie roeping ook bepaal het.
Iets wat ’n mens maklik mis in die NAV, is dat Lukas van die gelowiges as dissipels praat. In vers 52
word eintlik van die “dissipels in Antiogië” gepraat (en nie van die “gelowiges in Antiogië” nie)
waarmee Lukas onomwonde uitwys dat die verkondiging van die evangelie op dissipel-making
uitloop (Matt 28:19) en dat geloof in Jesus in dissipelskap tot sy reg kom.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die deur na geloof vir die heidene gaan wawyd oop
Lees Handelinge 14:1-28
Ikonium
Die Jode wat “nie die boodskap wou aanneem nie”, word letterlik deur Lukas as "ongehoorsaam"
beskryf, waarmee hy 'n verband lê met die ongehoorsaamheid ook van hulle voorvaders. Teenstand
kom dus nie net van mense af wat nie die evangelie begryp nie, maar juis ook van dié wat maar alte
goed begryp wat die implikasies daarvan is, maar nie hulle lewenstyl wil laat vaar nie. En hulle wil
ook keer dat ander dit doen, om te keer dat hulle ongehoorsaamheid aan die kaak gestel word.
Let op hoe God weereens die boodskap bevestig deur tekens en wonders. Uiteindelik word die
bedreiging van aanranding en steniging te veel en hulle vlug na Listra waar hulle hulle werk voortsit.
Let op dat Paulus en Barnabas albei as apostels aangedui word, ’n benaming wat Lukas voor hierdie
verwysing net vir die twaalf gebruik het.
Listra
In Listra raak Paulus en Barnabas by die genesing van ’n man betrokke wat met gebreklike voete
gebore is.
Interessant genoeg was daar ’n bekende legende dat Zeus en Hermes in menslike gedaante die
omgewing van Listra vroeër besoek het en net deur een egpaar gasvry ontvang is (Metamorphoses
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van die Romeinse digter Ovid). Waarskynlik wou die gemeenskap van Listra nie weer dieselfde fout
maak om hulle nie te herken nie!
Hoewel hier nie ’n groot gemeenskap van Jode was nie, het die Jode van Antiogië in Pisidië en
Ikonium vir hulle moeilikheid kom maak. Hulle het dit reggekry om die mense na hulle kant toe oor
te haal, en stenig Paulus – iets wat hulle reeds in Ikonium wou doen, maar nie kon regkry nie – en
sleep hom daarna buite die stad uit onder die indruk dat hy dood is (vgl 2 Kor. 11:25). Dit wil
voorkom asof Barnabas nie hierdie lot te beurt geval het nie. Dit is onvermydelik dat ’n mens hier
ook iets raak lees van die lot wat Jesus te beurt geval het met sy intog in Jerusalem in, die laaste
week voor sy kruisiging. Die skare het Hom ook vereer en bewonder (Joh. 12:12), om uiteindelik te
skreeu: “Kruisig Hom!” (Joh. 19:15). Soos hulle met die Here gemaak het, so behandel hulle ook sy
boodskappers.
Dit wil lyk asof die gelowiges rondom hom kom staan het om vir hom te bid, soos wat Petrus dit vir
Dorkas gedoen het (Hand. 9) en Paulus dit vir Eutigus sou doen (Hand. 20) en hy self ’n wonderwerk
beleef het. Paulus verwys moontlik daarna in 2 Korintiërs 6:9, soos onder andere Calvyn dit uitgelê
het. Hoe dit ook al sy, Paulus staan op en gaan baie moedig weer die stad binne, om die volgende
dag saam met Barnabas na Derbe toe te vertrek.
Antiogië
Dit moes vir Barnabas en Paulus ’n vreemde ondervinding gewees het in Derbe toe hulle die
evangelie daar verkondig en geen teenstand ervaar het nie. Baie mense het gelowig geraak, onder
andere ook Gaius wat later saam met Paulus sou reis (Hand. 20:4). Dit sou ook gereeld gebeur dat
van die bekeerlinge selfs sendelinge word op reis saam met Paulus. Dit is jammer dat die 1983vertaling verkies om die frase “matheteo” (dissipels gemaak) met “gelowig te word” te vertaal,
omdat dit die skakel met Jesus se opdrag in Matteus 28:20 weg vertaal.
Dit is ook die omdraaipunt vir die apostels op hierdie eerste sendingreis. Hulle begin terugkeer, min
of meer op dieselfde roete waarmee hulle gekom het. En die doel van hierdie tweede besoeke aan
Listra, Ikonium en Antiogië in Pisidië is duidelik ’n gemeenskapskeppende en versterkende een.
Die apostels spoor die gelowiges aan om getrou te bly in die geloof. Dit is ’n patroon wat hierna
telkens gevolg sou word (Hand. 15:36, 41; 16:1). Die apostels tree dus as die beskermers op van die
prosesse wat deur die Gees en hulle bediening begin is. Die gelowiges word nie aan hulle eie genade
oorgelaat nie, selfs nie aan ’n “opvolgspan” wat ná hulle sou kom nie (daar was natuurlik nie so iets
nie!).
Die mense het deur hulle werk tot geloof gekom en bly daarom hulle verantwoordelikheid, ook in
terme van hulle opbou in die geloof. En die apostels draai nie doekies om oor wat getrouheid gaan
kos nie. Soos die gelowiges dit grafies in Barnabas en Paulus se lewe geïllustreer gesien het – in
Paulus se geval selfs deur die gewelddadige steniging – leer die apostels hulle dat “ons eers deur
baie verdrukking (sal) moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom.”
Daarom is die fokus in hulle versterking nie net om te preek en die evangelie te verkondig nie, maar
om die onderlinge gemeenskap te versterk en spesifiek ouderlinge (presbuteroi) te laat kies. Dit was
die sisteem wat reeds in Jerusalem se gemeente gevestig was (Hand. 11:30; 21:18), en nou in al die
gemeentes nagevolg word (Hand. 20:17).
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Waarskynlik was hierdie ouderlinge ook aanvanklik verantwoordelik vir die Woordverkondiging (soos
dit die geval was op Kreta – Tit. 1:9) hoewel daar later ’n onderskeiding kom tussen leidende en
lerende ouderlinge (1 Tim. 5:17). Eersgenoemdes was waarskynlik wat Petrus toesighoudende
ouderlinge noem (1 Pet. 5:1-4). Hoe belangrik hulle was vir die gemeenskap van gelowiges sien ’n
mens in die feit dat selfs van Paulus se briewe aan die ouderlinge van die gemeente gerig is (Fil. 1:1).
Hier was nog nie sprake van lering oor die gawes van die Heilige Gees nie – wel later in die briewe
aan Korinte en Rome (1 Kor. 12; Rom. 12); ook nie van lering oor die gawes in terme van bedienaars
nie – soos wel later in die brief aan Efese aangeroer word (apostels, profete, evangeliste, herders, en
leraars – Ef. 4).
Let op hoe die gemeente betrek word in die proses deur gebed en vas – net soos Barnabas en Paulus
met hulle uitsending uit Antiogië in Sirië ervaar het (Hand. 13). Die apostels sit die seël op die
gemeente se biddende keuse deur die ouderlinge op te dra aan die Here en die plaaslike bediening
aan hulle toe te vertrou.
Dit is ’n proses wat hierna in elke gemeente sou gebeur, waardeur die gemeente deur die beweging
van die Gees tot ’n gemeenskapslewe saamgebind sou word wat met hulle geloof in Christus Jesus
begin het. Aan die een kant is ’n praktiese lewenstyl van saam bid en vas geskep om
geloofsonderskeidend te werk te gaan as gemeenskap, en aan die ander kant is ’n leierskapstruktuur
gevestig wat eenheid in diversiteit kon bewerk.
By hulle aankoms word die hele gemeente bymekaar geroep en vertel wat op die sendingreis gebeur
het. Let op hoe die fokus op God geplaas word – dit is Hy wat alles deur hulle gedoen het. Barnabas
en Paulus kies deurlopend ’n nederige lewenstyl, soos ons nou al daaraan gewoond geraak het. En
let ook op hoe die deur van die geloof wat na die heidene oopgemaak is, beklemtoon word. Die idee
van ’n oop deur word nog op ’n paar ander plekke in Paulus se briewe aangetref (1 Kor. 16:9; 2 Kor.
2:12; Kol. 4:3), sowel as in Johannes se brief aan Filadelfia (Openb. 3:7-8). Dit antisipeer die volgende
fase in die uitbreiding van die evangelie waar die insluiting van die heidene en die verwagtinge wat
die kerk in Jerusalem van hulle sou hê, beslis moes word (Hand. 15).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Gesamentlike geloofsonderskeiding oorbrug dreigende verskille
Lees Handelinge 15:1-35
Dit tref my net weereens hoe groot die teenstand teen die evangelie van Jesus Christus is. Wat wel
nuut was van die teenstand wat nou opgebou het, was dat dit uit eie geledere ontwikkel het. En dit
gaan hier oor die rol wat die besnydenis en die wet van Moses in die Christelike gemeenskap moet
speel. Wat dit uiters problematies gemaak het, was dat die voorstanders van die besnydenis en die
nakoming van die wet gelowiges se redding daaraan verbind het en daarom op almal van toepassing
wou maak. Paulus en Barnabas het hulle egter daarteen verset, omdat enigiets wat as noodsaaklik
verkondig word, naas geloof in Jesus Christus, per definisie eintlik verkeerd was en die dood in die
pot sou wees vir die ontwikkeling van die Christelike gemeenskap. Dit sou afbreek maak aan die
genade wat hulle in Jesus Christus ontvang het. In wese moes mense dan eers deel van die Joodse
volk word vóór hulle Christene kon word, as die Judese gelowiges se eis toegestaan sou word.
Maar, teenstand het natuurlik ook altyd ’n positiewe gevolg, in hierdie geval, dat die
geloofsgemeenskap fundamenteel moes dink oor wat hulle van mekaar kan verwag in die uitleef van
hulle geloof, en dat in die proses van geloofsonderskeiding, hulle ons ook wys hoe ’n mens
besluitneming in die geloofsgemeenskap moet hanteer sodat dreigende verskille oorbrug kan word.
Let op dat hulle almal kans gee om hulle menings te lug – die voorstanders van die besnydenis en dié
wat dink dat dit nie ’n noodsaaklike Christelike lewenspraktyk is nie. Die hart van hulle besluitneming
wat daaruit kom, is die fokus op 1) die werk van God oor die wêreld heen soos dit duidelik geword
het in die bediening van die evangelie deur die apostels - soos Petrus dit onder andere vertel het - en
op 2) die getuienis van die Skrifte - let op die duidelike ooreenstemming tussen Petrus se verhale en
die getuienis uit Amos 9:11-12 (vgl ook 2 Sam 7) wat Jakobus hier aanhaal. En die gemeente sorg dat
daar wye instemming is voordat dit aan die res van die geloofsgemeenskap oorgedra word.
En ons leer hieruit dat die getuienis van die werk van God oor die wêreld in ooreenstemming moet
wees met die Skrifte. Daar is immers geen ander basis vir die waarheid nie en die lewe van die kerk
kan nooit in stryd wees met sy leer nie. Vier voorskrifte – let op dat dit net uit die Skrif is – word aan
gelowiges uit die heidene opgelê: 1) om niks met enigiets wat deur afgode besoedel is, te doene te
hê nie (dit gaan hier nie net oor die eet van afgodsvleis nie, soos dit soms verkeerdelik vertaal word,
maar ook oor afgodsoffers soos dit in vers 29 genoem word); 2) om geen onsedelikheid in die
gemeente toe te laat nie (porneias - alle seks buite die huwelik tussen een man en een vrou – vgl.
Lev. 18:6-18); 3) om geen verwurgte diere te eet nie (dit wil sê, die dier se bloed moet deur die
slagproses uitbloei, soos die wet voorgeskryf het – Lev. 17:8-13); 4) om geen bloed te eet nie
(begrond op die verbond van Noag wat op alle mense van toepassing is – Gen. 9:4-6). In wese gaan
dit oor afgodery en onsedelikheid, want afgodery (eerste tafel van die wet) is met die eerste, derde
en vierde voorskrif afgewys, en onsedelikheid met die tweede voorskrif (tweede tafel van die wet).
Om die gesag van die besluit oor te dra aan die gelowiges uit die heidene word twee mense van die
gemeente in Jerusalem saam met Paulus en Barnabas teruggestuur om die goeie nuus te gaan
oordra, Judas Barsabbas (verder onbekend) en Silas (in Latyn Silvanus – 1 Tes 1:1; 2 Tes 1:1; 2 Kor
1:19 – moontlik ook die skrywer wat Petrus met sy briewe gehelp het – 1 Pet 5:12). Silas word
natuurlik kort hierna ’n kollega van Paulus met die meningsverskil wat daar tussen Barnabas en
Paulus ontstaan het oor Johannes Markus.
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Almal was uiteraard bly oor die bemoedigende boodskap en die gemeente in Antiogië reageer ook
met ’n groeteboodskap terug aan die gemeente in Jerusalem – ’n gebaar wat waarskynlik die
agtergrond vorm van die gebruik van die kerk om groeteboodskappe aan mekaar in verskillende
verbande te stuur.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

‘n Fokus op die opkomende geslag van bedienaars
Lees Handelinge 15:36-16:5
Die besluit oor die besnydenis het verreikende gevolge vir die ontwikkeling van die Christelike kerk
gehad. Aan die een kant het dit die kernwaarhede van die Christelike godsdiens bevestig, dat dit oor
Jesus, die Seun van God, en Sy verlossende boodskap, wat vir die wêreld bedoel is, gaan, en dat alles
daaraan gemeet moet word. Aan die ander kant het die besluit oor die besnydenis ‘n baie duidelike
breuk gebring met die Joodse godsdiens veral in sy wettiese karakter (of wettiese interpretasie
daarvan).
Dit laat my net weereens besef, die Christelike godsdiens gaan oor ‘n verhouding met die lewende
God deur die bemiddelende werk van Jesus en die Gees, en nie oor die nakom van ‘n stel reëls nie.
En ons sal goed doen om hierdie boodskap ter harte te neem. In die voortslepende gesprek oor die
doop (deur die eeue) en die nagmaal (versus die Roomse mis) – om maar net twee voorbeelde te
noem – moet die sentrale figuur van Christus raakgesien word. Ons eenheid lê in Hom en nie in die
verskillende praktyke wat in ons kerklike sisteme vir ons belangrik geword het nie. En ons moet
mekaar nie so aanvat oor ons verskille dat die eenheid in Christus nie meer raakgesien word nie.
Die uitbreiding van die evangelie na Asië word met twee verhale afgesluit.
Die een het te make met die konflik wat daar tussen Barnabas en Paulus ontstaan toe hulle op die
“tweede sendingreis” wil gaan. Barnabas kies om sy tyd aan Johannes Markus te spandeer, en Paulus
om die pad van die evangelie na die wêreld te neem. En hoewel ‘n mens met reg ontsteld kan wees
oor die geweldige konflik tussen hulle twee, was albei se keuse tot heil van die kerk.
•

Barnabas kry dit reg om Markus só te begelei dat hy uiteindelik nie net met Paulus versoen
word nie (Kol. 4:10; 2 Tim. 4:11; Filemon 24), maar ook die evangelie van Markus te skrywe
(volgens die tradisie het hy die woorde van Petrus neergepen, met wie hy ‘n goeie
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•

verhouding gehad het volgens 1 Pet. 5:13). Barnabas en Paulus het ook versoen, hoewel die
detail daarvan nie vir ons vertel word nie (vgl Paulus se waarderende woord oor Barnabas na
hierdie gebeure in 1 Kor. 9:6).
En Paulus word deur die Here gebruik om die evangelie tot in Rome te neem, waaroor die
res van die verhaal van Handelinge handel. En Paulus se briewe aan die gemeentes wat in
die proses gestig word, word in baie opsigte die hart van die teologiese verwoording van die
Christelike godsdiens.

Die ander verhaal het te make met die bemagtiging van ‘n ander jong leier, Timoteus, wat deur
Paulus ingetrek word in die bediening en wat uiteindelik gebruik sou word om die ontwikkeling van
die kerk in die tweede geslag te bevorder.
Beide Paulus en Barnabas fokus dus ook op die opkomende geslag van bedienaars, terwyl hulle
voortgaan om self die evangelie te verkondig, ‘n fokus wat ons gerus ook ter harte kan neem in ons
eie bedienings.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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3. Die Heilige Gees stuur Paulus na Europa – Handelinge 16:6-18:23
Paulus se tweede sendingreis
Soos die goeie nuus met die vorige sendingreis na Asië versprei het, stuur die Heilige Gees vir Paulus
nou oor die grens na Europa deur twee verdere sendingreise. Die resultaat is dat die kerk al hoe
meer uit gelowiges uit die heidense volkere bestaan, die begin van die langtermyn kerstening van
die Weste wat in die 4de eeu tot die verheffing van die Christendom as amptelike godsdiens van die
Romeinse ryk.
Let op dat die evangelie God se saak is, dat Hy die toon aangee, en dat geen teenstand dit kan
verhinder nie. Soos dit die geval was met die Joodse leiers (Hand. 5:39), en die ongelowige Jode
(Hand. 9:1), en die kerk in Jerusalem (Hand. 11:17), en die sekulêre politieke leiers (Hand. 12:23), en
die Judaïseerders in die kerk (Hand. 15:10), so kan nou ook die godsdienstige, politieke en
ekonomiese teenstand van die Grieke (Hand. 16 in Filippi, en Hand. 19 in Efese) God se redding nie
keer nie. Hy skep vir Hom uit alle tale en nasies ’n volk om aan Hom te behoort.
Let ook op dat Lukas nou weer saamreis, soos die “ons” in Handelinge 16:10-17 (Troas) aandui. Dit
sal weer die geval wees in Handelinge 20:5 (Troas) tot in Handelinge 21:19 (Jerusalem) en dan weer
by Handelinge 27:1-28:16 (van Sesarea tot in Rome). Lukas skryf hierdie deel as ooggetuie en die
detail is volop en lewendig (moontlik het hy ‘n joernaal gebruik).

Die Europese kerkgeskiedenis begin met die bekering van ’n vrou
Lees Handelinge 16:6-40
Dit is opmerklik hoe nou en onlosmaaklik die verband is tussen Jesus en die Gees; dit is die Gees van
Jesus wat hier Paulus lei om Europa te betree, aan die een kant deur hom te verhinder om sy eie kop
te volg, en aan die ander kant deur ’n gesig wat die rigting aandui. Let op dat dit ’n gesamentlike
besluit was: “omdat ons tot die oortuiging gekom het”.
Lukas het dus nou by Paulus, Silas en Timoteus aangesluit en reis saam na Filippi, 'n Romeinse
kolonie in Masedonië. Dit is ongeveer 50 of 51 n.C. Daar was nie 'n sinagoge nie (jy het 10 mans
nodig gehad daarvoor) en daarom het die Joodse gelowiges, ons lees hier net van vroue, moontlik
getroud met Grieke, by 'n bidplek by die rivier, die Gangitis, vergader.
En dan gebeur die wonder, die hele Europese kerkgeskiedenis begin met 'n eenvoudige verhaal van
'n vrou, nogal ryk ook, wat langs 'n rivier in Jesus begin glo. Ironies dat 'n Masedoniese man Paulus in
'n droom hierheen lok, en dat die eerste bekeerling 'n vrou is! Wys jou net hoe die evangelie nie
langs die normale sosiale konvensies loop nie.
Dit is interessant hoe God ongewone mense gebruik in die verspreiding van die evangelie na nuwe
gebiede. In Afrika was dit 'n Ethiopiese ontmande. In Europa was dit 'n Grieks-Joodse vrou. Dit is asof
God sulke mense kies om van die begin af te wys dat HÝ agter die diversiteit in mense staan en
verandering bring van die periferie af om só 'n sterk eenheid tussen diverse mense te smee.
Sy nooi Paulus-hulle onmiddellik na haar huis, en so word haar huis die eerste huisgemeente in
Europa, een van die mooiste gemeentes waarvan ons lees in die Nuwe Testament. Daar is geen
gemeente wat die apostel so hoog geroem het as dié van Filippi nie en geen gemeente van wie hy
meer liefde ontvang het nie.
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Ons lees regdeur die brief aan die Filippense hoe Paulus hierdie eerste Europese gemeente liefgehad
het en dat hulle hom terug liefgehad het. Geen wonder dat die brief so vol van vreugde en blydskap
is nie, en daarby 'n oproep is aan almal is om dié vreugde oral te versprei.
Soos met die proseliete-doop vir heidene wat die Joodse geloof aanneem, word Lidia se huismense
(oikos) ingesluit toe sy gedoop word as een wat in Jesus glo. Interessant is dat haar kinders
waarskynlik ingesluit is of grond van haar geloof en dat dit onmiddellik gebeur het.
Paulus mors dus nie tyd nie – wanneer jy met hou hele hart glo, is jy alreeds 'n deel van die liggaam
van Christus, en moet jy daarom gedoop word. Geen kategese nie, net geloof in Christus.
En soos in alle vorige plekke waar die evangelie verkondig is, bly die teenstand nie uit nie. Geen
goeie ding gebeur immers ooit sonder dat die magte van die bose monster om dit te dwarsboom
nie!
Die slavin met ‘n waarsêergees is die eerste teenstand. Die woord wat gebruik word vir die
waarsêergees, is puthon-gees. Die Puthon was die mitologiese slang of draak wat die orakel of
tempel van Delphi bewaar het en deur Apollo doodgemaak is. Blykbaar het mense onder die invloed
van dié gees met buikspraak gepraat, d.w.s. sonder dat hulle lippe beweeg het.
Maar, Paulus dryf, na 'n paar dae, die gees uit haar uit, wat waarskynlik beteken dat sy die tweede
lidmaat van die gemeente was.
Die eerste hindernis, die slawemeisie, demonstreer op geen onseker wyse nie, dat God sterker is as
die magte van die duisternis. Maar die oorlog het natuurlik nog net begin!
Met die konsternasie wat haar eienaars vir Paulus veroorsaak, want die slavin het nou nie meer geld
ingebring nie, verskerp die teenstand en word hulle in die tronk gegooi.
Net om daar die waarskynlike derde lidmaat van die gemeente tot bekering te bring, die
tronkbewaarder. Hy en sy huisgesin (oikos) word ook gedoop en Paulus-hulle word in 'n volgende
huis gasvry ontvang. Interessant dat die Romeine Brutus en Cassius juis in Filippi selfmoord pleeg,
soos ons lees dat die bewaarder wou doen om sy eer te red. Jesus red hom egter van homself en
daarby ook sy huisgesin.
Die tweede hindernis, die stadsraad wat Paulus en Silas in die tronk gooi, word dus nie net oorkom
deurdat die aardbewing die deure van die tronk oop forseer nie, maar die tronkbewaarder self kom
tot bekering, hy en sy hele huis, en hulle word gedoop.
Aan die einde van die verhaal, sien ons dat hulle almal weer bymekaar kom in Lidia se huis. En die
grondslag vir die eerste gemeente is gelê.
Paulus sou hulle nog twee keer besoek (Hand. 20:1 en 6) en uiteindelik die pragtige brief aan die
Filippense skryf uit die tronk in Rome. En hulle sou hom die meeste kere ondersteun van alle
gemeentes wat Paulus ooit gestig het. Die eerste lidmate van hierdie pragtige gemeente begin dus
hulle lewe in die huis van Lidia en word die grootste ondersteunersgroep van Paulus in die res van sy
bediening.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Om die Bybel te ondersoek, maak die evangelie vir ’n mens oop
Lees Handelinge 17:1-15
Die evangelie versprei na nog twee plekke, Tessalonika, die hoofstad van Masedonië en ’n baie
invloedryke stad, en Berea, ’n klein dorpie daar naby. Lukas het agter gebly in Filippi.
Let op hoe belangrik die ondersoek van die Skrifte is om die verband tussen Jesus en die beloofde
Messias te trek, beide in Tessalonika en Berea. Lukas gebruik hier vir die eerste keer die woord
redeneer om Paulus se metodiek aan te dui, ’n woord wat hy hierna gereeld gebruik (Hand.
17:17; 18:4–19; 19:8, 9; 20:7; 24:12), wat moontlik ‘n nuwe benadering aandui. Sommige geleerdes
dink dat daarmee na die Sokrates metodiek verwys word, waar mense deur vraag en antwoord
begelei word tot insig, in hierdie geval aan die hand van die Skrifte (wat hy so vir hulle uitgelê of
oopgemaak het).
Maar soos nou al die patroon geword het, is daar ook groot teenstand. Paulus verwys daarna in sy
latere briewe aan Tessalonika (1 Tes. 2:14; 3:4; 2 Tes. 2:1vv) wat hy waarskynlik in Korinte geskrywe
het. Die Jode kom in Tessalonika nie soseer in opstand teen die boodskap nie, maar teen die
aanhang wat Paulus-hulle skielik geniet. Hulle tree dus uit jaloesie op. Dit is ook die Jode uit
Tessalonika wat vir hulle in Berea moeilikheid gaan veroorsaak, hoewel daar darem ’n groot groep
Jode is wat die boodskap van Jesus gunstig ontvang.
Die teenstand is egter so erg dat die gelowiges vir Paulus ver wegneem na Atene, 350 km daar
vandaan. Die jong Timoteus en Silas word agter gelaat om die gemeente verder te bearbei. Timoteus
sou later uit Korinte teruggestuur word deur Paulus om hulle te bemoedig en te hoor hoe dit gaan.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Paulus tree ook in die publieke sfeer op met die evangelie
Lees Handelinge 17:16-34
Let op dat Paulus hier nie huiwer om die publieke terrein te betree nie. Paulus is in Atene waar hy
wag vir Silas en Timoteus om van Berea af te kom, na die opstand rondom Paulus.
Atene was destyds ’n soort wêreld op sy eie. Amper soos Londen of New York. ’n Soort
kultuursentrum van tempels, teaters, markpleine – waar mense van oor die hele wêreld saamgetrek
is. Amper 'n soort geestelike middelpunt vir die denkendes van daardie tyd. Dit was die soort plek
waar die lewe nie stilstaan nie, maar waar nuwe dinge daagliks gebeur.
Soos Lukas dit hier stel: "Die Ateners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het
hulle tyd aan niks anders bestee as om iets nuut te sê of te hoor nie."
Paulus raak verontwaardig (sy gees roer in hom) weens die baie afgodsbeelde in die stad. Maar let
op dat hy nie sy verontwaardiging uitspreek en op ander mense aflaai nie. Nee, hy begin waar hulle
is, en hak mettertyd die evangelie daaraan.
Sy strategie is om, soos op die ander plekke, in die sinagoge met die Jode en ander godvresendes te
begin praat maar hier iets ekstra te doen, om met die verbygangers op die stadsplein, by die
pottebakkersmark, die kerameikos, wat weens die baie afgodsbeelde ook die godemark genoem is,
te praat. Aan die westekant was die Stoa Poikile, ’n pilaargang wat met bont kleure geverf was, waar
die wysgere en redenaars, die orators, bymekaargekom het.
Hy kryt nie alles as boos uit nie, en hy begin nie om die afgodsbeelde en altare af te breek nie of
geestelike oorlogvoering op die manier wat dit soms vandag gedoen word nie. Hy begin eerder 'n
gesprek daaroor!
Dan begin 'n klomp filosowe met hom in gesprek tree (eintlik 'n strydgesprek), veral Epikureërs en
Stoïsyne, Lukas sê hulle het met hom gestry en hom 'n praatjiesmaker genoem. Die woord kom van
'n beskrywing van 'n voël wat saadjies oppik, en wat ook gebruik is om mense wat stukkies kennis
hier en daar oppik, te beskryf.
Sommige het hom 'n boodskapper van vreemde gode genoem, omdat hy van “Jesus en die
opstanding” gepraat het. Leringe oor vreemde gode kon terloops met die dood gestraf word. Die
Griekse woord wat Paulus hier gebruik vir die opstanding, anastasis, kon vir hulle geklink het soos
die naam van 'n godin, en vandaar die idee van vreemde gode.
Epikureërs (Epikuris – derde eeu v.C.) was baie materialisties en praktiese ateïste. Hulle het nie
gedink dit is belangrik of nodig om God te soek nie. Geluk en plesier was die enigste lewenstyl wat
sin gemaak het. Hulle het geglo dat die hoogste goed was om eenvoudige plesier na te streef en pyn
te vermy. Lewensgenot was die hoogste goed. Dit kon jy kry deur kennis, vriendskap en matigheid.
Dit staan teenoor die radikaliteit van die offervaardigheid van Christus en die lewe van
gehoorsaamheid aan God in dissipelskap.
Epikurus het daarby geleer dat die hele wêreld bestaan uit atome en alles ontstaan het uit die
toevallige bymekaar kom van die atome. Klink dit nie verdag baie soos die modernistiese idee van
die toevallige evolusie van alles uit 'n oersop van materie nie? Voeg daarby hulle idee dat God de
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facto nie kan bestaan nie, veral vanuit die voorkoms van lyding in die wêreld, en dit is nie moeilik om
die vertrekpunt van baie van vandag se moderniste se filosofiese idees oor God se nie-bestaan by
hulle te vind nie.
Die Stoïsyne weer was panteïste wat geleer het dat die goddelike logos, die goddelike rede, die hele
wêreld besiel en dat 'n redelike en deugdelike lewenstyl die meeste sin maak. Dit is gebaseer op die
idees van Zeno (ook derde eeu v.C.) wat klem gelê het op self-beheersing en die regte gedrag ten
spyte van impulse van buite af of selfs emosies van binne af. Innerlike onverstoorbaarheid en
uiterlike gedissiplineerde optrede. Die gode was onpersoonlik en 'n soort noodlot waarin jy moes
berus. Na jou dood keer jy terug na die kosmiese siel.
Die mense neem hom toe na die Areopagus waar hulle hom kans gee om beter te verduidelik wat hy
bedoel met die nuwe leringe, want dit het vir hulle baie vreemd voorgekom. Die Areopagus is
vernoem na Ares, die god van oorlog, ook Mars genoem.
Paulus praat dan met die Ateners en hak aan by hulle godsdienstigheid (hy kon ook bedoel het,
bygelowig) en lig spesifiek die agnostici uit – die mense wat 'n altaar gebou het vir die onbekende
god (ἄγνωστος θεός).
Dié God verkondig hy dan aan hulle (en let op hy praat glad nie oor die Joodse geskiedenis nie, want
dit sou nie relevant wees nie). Hy begin met dít wat hulle in gemeen het in hulle denke oor God en
vorder dan na die boodskap van die opstanding. Hy skets God:
•
•

•

•

•

as die Skepper, en hy doen dit uitvoerig met verwysing na die kosmos, die hemel en die
aarde, en die skepping van mense.
Daarna skets hy God as die God van die Geskiedenis wat die nasies en hulle wel en wee
bepaal. Interessant is dat hy nie hiermee eintlik die bestaan van die verskillende nasies en
hulle grense in beton wil giet nie (soos dit verkeerdelik soms in die verlede verstaan is), maar
dat hy eintlik wil wys hoe dit een God is wat die verskillende nasies tot gevolg het, en dat
daar nie verskillende gode vir die verskillende nasies bestaan nie, soos dit algemeen geglo is
in daardie tyd.
Daarna gee hy vir hulle 'n antropologiese les. Hy sê dat God die mens gemaak het met 'n
ingebore behoefte na Homself (iets wat Augustinus later ook sou sê). “God het hulle gemaak
om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind.”
En dan gee hy 'n skets van God se teenwoordigheid, wat nie ver is van enigeen van ons nie.
Om die waarheid te sê, “deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons” en “van Hom
stam ons af”. Hy gebruik hier twee aanhalings van hulle digters om die punt te maak dat ons
in ons wese aan Hom verbind is en van Hom afhanklik.
o Die eerste frase "deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons" kom waarskynlik
van Epimenides. Hoewel Epimenides begin by die lewende mens en van hieruit
argumenteer tot by ’n lewende God, en die lering van Jesus eintlik presies die
teenoorgestelde is (vgl. bv. Luk. 20:37 e.v.), gebruik Paulus dit net as 'n
aanknopingspunt.
o Die tweede aanhaling, naamlik "ons stam van Hom ook af" is van beide Kleantes en
Aratus. In hulle gebruik daarvan, is die lof van Zeus besing, maar weereens is dit net
'n aanknopingspunt vir Paulus.
En Paulus sluit met 'n afwysing van afgodsbeelde as 'n toegang tot God en 'n oproep tot
bekering wat hy koppel aan die opstanding van Jesus.
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Bruce wys daarop dat hy baie behendig die Epikureërs se leer dat God niks van die mens nodig het
en daarom nie deur mense gedien kan word nie, asook die Stoïsyne se geloof dat God die bron van
alle lewe is, kombineer. Paulus praat dus met ’n soort retoriese tegniek wat hom soveel moontlik
gemene grond met sy gehoor gee.
Die reaksie. Die meeste lag hom uit. Ander wil verder hoor. En net 'n paar mense, onder andere
Dionisius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou Damaris, en 'n paar ander kom tot bekering, of soos
Lukas dit in die oorspronklike stel, word gelowig. Dionisius was moontlik later die biskop van Atene.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die Here Jesus self bemoedig Paulus om sy werk voort te sit
Lees Handelinge 18:1-23
Paulus is steeds op sy tweede sendingreis, ongeveer in die jaar 51 nC.
Uit sy eerste brief aan die Korintiërs blyk dit dat Paulus in Korinte aangekom het: “bewus van my
swakheid, en met groot angs en huiwering” (1 Kor. 2:3). Hy verwys hier waarskynlik na die impak wat
die voorafgaande gebeure in Filippi, Tessalonika, Berea en Atene op hom gehad het. In Filippi is hy
geslaan en in die tronk gegooi (Hand. 16:11-40); in Tessalonika is hy sterk teengestaan deur die Jode
(Hand. 17:1-9), sowel as direk daarna in Berea waarheen dieselfde Jode hom agtervolg het en ook
daar uitgedryf het (Hand. 17:10-15); en sy bediening in Atene op die Areopagus het maar ’n flou
respons uitgelok (Hand. 17:16-34).
Die mense van Korinte het hom egter goed behandel en sy boodskap is met goeie gevolg ontvang.
Hy kon ‘n hele jaar en ‘n half hier bly en sake het regtig baie goed verloop. Lukas wyt hierdie goeie
ontvangs aan die werk van die Here self wat een nag in ‘n gesig vir Paulus bemoedig het om nie stil
te bly nie, maar die evangelie te verkondig (Hand. 18:9). In woorde wat herinner aan God se woorde
aan Elia (1 Kon. 19:18), verseker die Here Paulus dat daar baie mense in hierdie stad aan Hom
behoort (Hand. 18:10).
Paulus het by Akwila en Priscilla – wat tentmakers was net soos hyself en boonop vermoënd, wil dit
voorkom, want hulle het ook ‘n huis in Efese gehad (1 Kor. 16:19) – gaan bly. Hulle is kort tevore uit
Rome verdryf met die groot vervolging wat daar ook teen Jode deur keiser Claudius begin is. Hy het
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saam met hulle tente gemaak, totdat Timoteus en Lukas daar aangekom het met ‘n groot gawe van
Filippi (Fil. 4:15) waarna hy al sy tyd aan die prediking kon spandeer.
Met die groeiende verset van die ongelowige Jode in die sinagoge (die gebou is vandag steeds daar),
het Paulus die Joodse gemeenskap verlaat en in die huis van Titius Justus, ironies genoeg net langs
die sinagoge, sy bediening voortgesit. En in nog ‘n stukkie ironie kom die hoof van die sinagoge,
Krispus, en sy hele huisgesin tot bekering en sluit by die groeiende Christelike gemeenskap aan.
Met die wisseling van goewerneurs het die Jode probeer om Paulus voor die nuwe goewerneur
Gallio aan te kla, maar dié wou niks daarvan weet nie, en het hulle uit sy hof gejaag. Uit woede het
die Jode die hoof van die sinagoge, Sostenes, aangerand, maar kon nie in hulle doel slaag om Paulushulle in diskrediet by die stadsbestuur te bring nie. As dit dieselfde Sostenes is as wat in 1 Korintiërs
1:1 genoem word, het hy tot bekering gekom en deel van die bediening geword aan sy tuisstad.
Dit is dan ook van hier wat Paulus sy 2 briewe aan die Tessalonisense skrywe om hulle te bemoedig
en die lering wat hy so pas te vore daar begin gee het, aan te vul en te voltooi.
Terloops, dit is op sy derde sendingreis, nadat Paulus weereens die gemeentes in Galasië en
Frigië besoek het, dat hy vanuit Efese, terwyl hy daagliks in die saal van Tirannus besprekings gehou
het (soos ons in Hand. 19:1-20 gaan lees), waarskynlik sy briewe aan die Korintiërs geskrywe het. Dit
is ook moontlik dat hy Korinte hierna weer besoek het (Hand. 19:21-20:6), voordat hy in Masedonië
2 Korintiërs geskrywe het.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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4. Geloof sluit die toekoms oop – 1 Tessalonisense
Hierdie eerste brief aan die Tessalonisense kom ongeveer 16 jaar nadat Paulus sy dramatiese
bekering op die pad na Damaskus beleef het.3
Paulus het Tessalonika (vandag Salonika, tweede grootste stad in Griekeland), die bedrywige hoofen hawestad in die Romeinse provinsie Masedonië, net ’n paar weke lank besoek, tydens sy tweede
sendingreis, net na die eerste “sinode”-sitting in Jerusalem (Handelinge 17:1-9), soos ons reeds
gelees het. Dit was saam met Silvanus (Silas) en Timoteus, na die stigting van die eerste gemeente in
Europa, Filippi. Lukas het in Filippi agter gebly (Hand. 16:40), ten spyte van Paulus en Silas se
geseling en kortstondige tronkstraf, en eers weer later saam met hulle verder gereis (Hand. 20:6).
Die groot belang van Tessalonika vir die uitbreiding van die evangelie was dat dit geleë was aan die
hoofweg (die Via Egnatia) wat die Ooste en Weste met mekaar verbind het. Die hoofstraat was in
der waarheid deel van hierdie pad. Die stad was daarby as hawestad ’n verbindingskakel met al die
vernaamste hawens van daardie tyd. Gevolglik kon die gemeente ’n invloed uitoefen deur hulle
gasvryheid teenoor reisigers wat by hulle stad aangedoen het.
Die gemeente van Tessalonika
Onthou dat Paulus sy bediening daar begin het met ’n besoek aan die sinagoge en drie sabbatdae na
mekaar gefokus op die boodskap van die lyding en opstanding van Jesus, waarmee hy bewys het dat
Jesus die Christus, die Messias is. En sy hoofargumente het gekom uit sy lees van die Ou Testament.
’n Aantal Jode, onder andere Jason in wie se huis Paulus tuisgaan, sowel as ’n hele aantal
godvresende Grieke en ’n aansienlike aantal vooraanstaande vroue het tot bekering gekom.
“Vooraanstaande vroue” speel hier, sowel as in Filippi en later in Berea, ’n groot rol, en wys ook op
die status wat hulle in die Griekse samelewing geniet het. Interessant is dat die gemeente in Filippi,
met Lidia ’n leidende figuur daar, in dié tyd in Korinte vir hom meer as een maal ondersteun het (Fil.
4:16).
Met die groeiende opstand teen Paulus in Tessalonika en later in Berea word Paulus effektief eers
gestuit om verder hier te werk. ‘n Mens kom ook agter dat hy van voorneme was om in die
gemeente van Rome uit te kom, want dit is waarheen die Via Egnatia hom sou lei, as hy verder
daarop sou reis (Rom. 1:10). Maar hy sou eers later as gevangene daar uit kom.
Die kern van ’n florerende gemeente in Tessalonika is egter in dié kort tydjie gevorm. Nog heidene
het tot bekering gekom en by die gemeente aangesluiit (vgl 1 Tes. 1:9 “Die mense vertel self … hoe
julle julle van die afgode tot God bekeer het”). En die verbintenis met Paulus het bly staan, waarvan
sy twee briewe aan hulle getuig. Aristargos en Sekundus van Tessalonika reis ook later saam met
Paulus (Hand. 19:29; 20:4; 27:2; Kol. 4:10; Filemon 24) en moontlik selfs ook Jason soos ’n mens uit
Romeine 16:21 kan aflei. Hierdie brief aan die Romeine is waarskynlik ook in Korinte geskryf op
Paulus se volgende en tweede besoek daar tydens sy derde sendingreis.
Interessant genoeg het die stad later bekend gestaan as die “Ortodokse Stad” weens hulle
standvastigheid en evangelisering van ander nasies.

3

Terloops, die briewe van Paulus in die NT is van lank na kort gerangskik – Romeine tot Filemon – en nie in
datum volgorde nie.
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Die konteks van die briewe
Die brief aan die Tessalonisense, en ook die tweede brief aan hulle, is dus in Paulus se tyd in Korinte
geskrywe, waarskynlik in die loop van 50-51 n.C., omdat ons weet dat Gallio in die tyd goewerneur
van Agaje geword het (inskripsie te Delfi) en Paulus voor hom verskyn het in Korinte (Hand. 18:12–
18). Hy skryf dus die brief uit Korinte.
Omdat Paulus so min tyd gehad het om die gelowiges te bemoedig (vgl die metafore van
“pleegmoeder” en “vader” in 1 Tes. 2:7, 11), en onseker was oor die impak wat die evangelie op
hulle lewens sou hê – hy is immers beide in Tessalonika en Berea as ’n onrusstoker uitgeskop – het
hy eers uit Atene vir Timoteus gestuur om uit te vind hoe dit met hulle gaan (1 Tes. 3:1).
Nadat hy berig ontvang het oor hulle standvastigheid in die geloof, skryf hy dus hierdie eerste brief
vanuit Korinte (Hand. 18; 1 Tes. 3). Die terugrapport moes hom self baie bemoedig het, want die
Gees het immers op ’n besondere wyse vir hulle daarheen geroep (Hand. 16:6-10). Die geloofsgroei
by die gemeente het dus vir hom gesê dat hulle werk nie tevergeefs was nie, en hulle het die Gees
nie verkeerd gehoor nie.
Uit die onderwerpe wat hy aanraak, kom ’n mens egter ook agter waaroor hulle onseker was, onder
andere seksuele sake (1 Tes. 4:3-8), die gemeenskapslewe (1 Tes. 4:9-12 en 5:14-15), die lewe na die
dood (1 Tes. 4:13-18), die wederkoms (1 Tes. 5:1-11 – waaroor hy weer gaan skrywe in die tweede
brief om verdere misverstande op te klaar), hulle leiers (1 Tes. 5:12-13) en die gemeentelike lewe (1
Tes. 5:16-22).
Dit is ook interessant dat hy, anders as in sy ander briewe, hier in die meervoud skryf ”Ons dank God
…” (1 Tes. 1:2; 2 Tes. 1:3). Dit is omdat die briewe afkomstig is van Paulus, Silvanus (Latynse naam vir
Silas) en Timoteus (1 Tes. 1:1; 2 Tes. 1:1) en aldrie ’n sleutelrol in die bediening aan die gemeente
gespeel het.
Die tweede brief hak aan by die eerste brief se laaste tema, die wederkoms, en probeer veral
misverstande daaroor uit die weg ruim. Paulus waarsku hulle om vas te staan ten spyte van
vervolging en om hulle selfstandigheid in die werksituasie te behou, en nie leeg te lê weens ’n
verkeerde wederkoms verwagting nie, moontlik op grond van ’n brief of profesie wat valslik aan
Paulus toegeskryf word (1 Tes. 2:2). Let op hoe hy sy outeurskap van die brief bevestig in 1
Tessalonisense 3:17!
Belang van die briewe
Die twee briewe aan die Tessalonisense beliggaam die gees en boodskap van die vroegste Christelike
kerk (du Preez – Tessalonika). Hulle illustreer die krag van die evangelie van Jesus Christus om mense
uit alle volkere nuwe mense te maak. Dit is ’n reuse bemoediging vir alle mense wat die evangelie wil
neem na die uithoeke van die wêreld.
Die briewe illustreer ook hoe jy mense wat pas tot geloof gekom het, help om te groei te midde van
vervolging. Jy bevestig hulle in hulle geloofservaring en jy spits jou lering toe op die praktiese vrae
wat hulle vra. So bou jy gelowiges op wat nie net heilig en verantwoordelik sal lewe in die gemeente
nie, maar ook in die gemeenskap.
Dwarsdeur die twee briewe is daar ook ’n duidelike klem op die wederkoms, sodat hulle soms Paulus
se eskatologiese of eindtyd briewe genoem word (ta eschata = die laaste dinge). So kom alles wat
Paulus behandel in die helder lig van die wederkoms te staan, en word alle gelowiges geleer om te
leef, te dink, te praat en te werk in die verwagting van die Here wat kom.

49

Indeling van die briewe
Die egtheid van die eerste brief is nooit regtig betwyfel nie, veral omdat dit so goed inpas met die
omstandighede wat Lukas vir ons in Handelinge 16-19 skets. Hoewel daar meer onsekerheid oor die
tweede brief se outeurskap bestaan, onder andere oor die klemverskille in eskatologie, word die
egtheid van die brief nie regtig betwis nie.
Die eerste brief val taamlik duidelik in twee hoofdele uiteen. Hoofstuk 1-3 bevat ’n historiese en
persoonlike deel: Hoe hulle gered is. Hoofstuk 4-5 is vermanend en lerend: Hoe hulle behoort te leef.
Die tweede brief handel hoofsaaklik oor die eskatologie, die dinge van die eindtyd.

Geloof, liefde en hoop energeer
Lees 1 Tessalonisense 1
Die brief kom van Paulus, Silvanus (Silas se Latynse naam) en Timoteus. Soos die spreekwoord lui in
Afrika, “jy kan nie met een vinger ’n vlooi knyp of ’n trom speel nie” – die bediening is ’n
gesamentlike onderneming.
Inderdaad is dit ook waar van die gemeente. Paulus beskryf die gemeente as een: “wat aan God die
Vader en die Here Jesus Christus behoort”. In die oorspronklike Grieks staan daar letterlik “wat IN
God ...is”. En in hulle verbintenis aan God is hulle ook verbind aan alle ander gemeentes wat aan
God behoort.
Dit tref my dat in hierdie eerste brief van Paulus hy reeds die tema van geloof, liefde en hoop
gebruik as beskrywing van 'n Christelike lewe wat die moeite werd is (vgl 1 Tes. 5:8; Rom. 5:2-5; 1
Kor. 13:13; Gal. 5:5-6; Kol. 1:4-5) Interessant is dat die orde van die woorde in die onderskeie briewe
verskil, na gelang van die omstandighede van die mense waarvoor geskryf word. Hier is die klem van
Paulus op die hoop, waaroor hy in verband met die wederkoms verder sal uitbrei. Die drie woorde
word ook deur ander skrywers in die NT gebruik (Hebr. 6:10-12; 10:22-24; 1 Pet. 1:21-22).
Dit is een van die mees fundamentele beskrywings van die Christelike lewe. En wat spesifiek
interessant is, is dat dit so aksievol en konkreet beskryf word: 1) die werk van julle geloof, 2) die
inspanning van julle liefde en 3) die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus.
Let verder op hoe vers 5-6 met die werk van hulle geloof te make het, vers 7-8 met die inspanning
van hulle liefde, en vers 9-10 met die volharding van hulle hoop. Voorwaar nie net ’n kunstige
manier om te skryf nie, maar ’n uitstaande samevatting van wat die Christelike lewe behels.
En deur hulle geloof, hoop en liefde word die Tessalonisense ’n voorbeeld vir al die gelowiges van
Griekeland (die 2 provinsies Masedonië en Agaje). Daarvoor dank Paulus God, omdat dit ’n kragtige
getuienis is van die werk van die Heilige Gees.
Dit alles word verbind aan die wyse waarop die evangelie tot hulle gekom het: 1) met woorde, 2)
met krag en die Heilige Gees, en 3) met volle oortuiging. Dit legitimeer dus ook Paulus-hulle se eie
bediening.
Die gelowiges se reaksie bevestig dat God hulle liefhet en uitverkies het vir dié lewe. Let op hoe die
uitverkiesing aan God se liefde verbind word, en nie aan sy oordeel nie. Die uitverkiesing word ook
sigbaar in die gelowiges se ontvanklikheid vir die evangelie. Die uitverkiesing is iets waaroor jy kan
juig as jy dit sien, nie iets waaroor jy kan spekuleer as jy dit nog nie sien nie.
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Let ook op dat daar ’n duidelike verandering in hulle lewens plaasgevind het. Hulle het hul afgode
gelos om die lewende God te aanbid. Geen wonder dit het tot vervolging aanleiding gegee nie, want
hulle bekering plaas ander mense voor ’n keuse.
Dit Trinitariese beskrywing van God regdeur die gedeelte val ook op. Soos Paulus-hulle saamwerk,
doen God dit ook (of is dit juis andersom!).
Die gloeiende beskrywing van hierdie gelowiges se ywer motiveer my in my eie volharding in geloof.
As hulle so drasties en dramaties tot bekering kan kom en vir die Here kan begin lewe – na net drie
weke se bediening! – dan spoor dit my aan om meer te doen met wat ek oor die jare van die Here en
ander gelowiges ontvang het.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Paulus koester en begelei
Lees 1 Tessalonisense 2:1-16
Paulus herinner die gemeente daaraan dat hulle bediening in Tessalonika vrug gedra het, anders as
die wandelende filosowe en heiliges van sy tyd, wat meer aangedryf is deur gierigheid as geloof.
Daarom het hy die ambag, tentmakery, wat hy in sy opleiding aangeleer het, daar beoefen, soos elke
rabbi van daardie tyd gedoen het.
Dit tref my dat die inspirasie vir sy onvermoeide ywer, ten spyte van belediging (psigies deur as
Romeinse burger onregverdiglik in die tronk gegooi te word) en mishandeling (fisies deur geseling),
soos pas tevore in Filippi (Hand. 16), van God af kom wat hulle die moed gee om die evangelie te
verkondig ten spyte van felle teenkanting (vers 2).
Die twee metafore wat hy gebruik om sy bediening aan hulle te beskryf, val op:
•

•

Ons was liefdevol en sag teenoor julle soos 'n ma wat haar kinders vertroetel (vers 7). Die
woord liefdevol skep ‘n prentjie van ’n ma wat haar kind borsvoed, ’n baie intieme en
sorgsame beeld. Hierdie beskrywing druk dus op uitsonderlike wyse die liefde en
aanvaarding wat Paulus vir hulle gehad het uit. Dit bevestig die intieme verhouding met
hulle.
Soos 'n pa sy kinders het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk
om tot eer van God te lewe (vers 11). Hierdie beeld druk Paulus se droom vir hulle uit, dat
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hulle nou al tot God se eer sal lewe, en eendag in sy heerlikheid sal deel. Daarmee moedig
hy hulle aan om nie tevrede te wees met wat hulle al bereik het in hulle geestelike lewe nie,
maar volstoom te verder werk aan hulle verhouding met God.
Paulus bemoedig die gemeente ook deur hulle te herinner aan hulle aanvanklike ontvangs en
aanneming van hulle prediking as die Woord van God. Die woordjie aangeneem word ook gebruik
wanneer jy iemand gasvry ontvang. Paulus sê daarmee dat hulle God se Woord gasvry ontvang het,
wat gelei het daartoe dat dit ’n kragtige uitwerking in hulle lewe gehad het. Die radikale verandering
in hulle lewenswyse bewys dat daar iets spesiaal met hulle gebeur het.
Dat daar steeds geweldige teenstand uit die Joodse gemeenskap was (Hand. 17) en is, bewys eintlik
dat dit God se Woord was. Teenstand moet hulle dus nie ontmoedig in hulle Christelike stryd nie,
maar juis bemoedig omdat dit ’n teken van God se werk in hulle lewe is.
Paulus spreek my op twee maniere met hierdie gedeelte aan.
Eerstens kan ’n bediening net vrug dra as ’n mens regtig lief raak vir die mense wat jy bedien, in ’n
familie, ’n kleingroep en ’n gemeente. Paulus sou selfs sy lewe wou gee vir die Tessalonisense.
Daarom het hy self vir sy eie brood en botter in sy verblyf daar gewerk, en nie die voorreg van ’n
apostel gebruik om deur die gemeente versorg te word nie. Hoekom? Omdat hy lief is vir hulle, en
op geen manier iemand iets negatiefs oor sy bediening wil laat sê nie. Hy het natuurlik ook in die oog
dat daar van hulle is wat nie werk nie, en wou ook vir hulle ’n voorbeeld stel.
Tweedens, ’n mens kan nie net sag wees en koester nie. Daar is ook aanmoediging en bemoediging
en uitdagings nodig om mense te inspireer tot alles wat hulle kan wees, sodat God in hulle lewens
gesien en geëer kan word. En Paulus doen al twee: hy koester en hy karring, hy bederf en hy
begelei.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Paulus skep moed omdat hulle nog glo
Lees 1 Tessalonisense 2:17-3:13
Let op dat Paulus hier skryf dat die Satan hom verhinder het om weer na Tessalonika te reis. Op
ander plekke was dit die Heilige Gees (en die Gees van Jesus) wat hom verhinder. Trouens die een
geleentheid was net voor sy eerste besoek aan Tessalonika, toe hy in Frigië verhinder is om na die
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provinsie Asië en later na Bitinië toe te gaan (Hand. 16:6-7). Dit is toe, in Troas, wat hy die visioen
van die Masedoniese man gesien het, wat gelei het tot hulle bediening in Filippi en later in
Tessalonika.
Een manier om die verwysing na Satan te verklaar, is om in ag te neem dat Jason waarborge moes
gee dat Paulus-hulle nie verder onrus in die stad sou veroorsaak nie (Hand. 17:9). Hulle kon dus nie
terugkeer nie, omdat hulle ‘n onderneming gegee het.
Die kragte wat die stadsbestuur dus beweeg om nie die teenstand van die Jode teen die evangelie te
stuit nie, word dus as van sataniese oorsprong interpreteer. Die ander kere wat hulle deur die Gees
verhinder is, was juis om hulle op die Here se pad te kry, en te keer dat hulle nie op hulle eie sending
vertrek nie.
In elk geval is dit interessant om te let daarop dat die vrees vir die werk van die Satan een van die
motiverings is om vroeër vir Timoteus na hulle te stuur om hulle in die geloof te verstrek. Hulle was
bang dat die Satan hulle sou verlei om met al die vervolginge tou op te gooi op hulle geloofspad. En
dan sou dit beteken dat "al ons harde werk dalk op niks uitgeloop het" (1 Tes. 3:5). Dat Paulus
deeglik rekening gehou het met die werk van die Satan is duidelik, soos in die tweede brief ook
gesien sal word.
Die verligting van Paulus oor hulle geloof en liefde en standvastigheid ten spyte van vervolging roer
my. Hy is regtig intens verbind aan die sukses van die gelowiges in hulle lewe voor God. Hy skep
moed in sy eie nood en swaarkry, omdat hulle nog glo!
"Omdat julle vas staan in die Here, leef ons nou weer werklik"(1 Tes. 3:8).
Dit lei tot groot dankbaarheid en 'n hernude gebed om hulle persoonlik weer te sien: "Mag God ons
Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle toe oopmaak!" (1 Tes. 3:11). Let op hoe Paulus 'n
aktiewe rol aan Jesus toeken in die praktyk van sy eie bediening, en nie net aan die Vader of aan die
Heilige Gees nie.
Sy gebed vir hulle sluit in dat hulle in hulle liefde sal groei, en innerlik sterk gemaak sal word (vgl Ef.
3:16 waar dit aan die werk van die Heilige Gees verbind word) om onberispelik en heilig by die
wederkoms bevind te word, ’n saak waaroor hy later in hoofstuk 5 verder sal uitbrei.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Nog meer aan die Here toegewy
Lees 1 Tessalonisense 4
Paulus spoor hulle in twee gedeeltes aan – soos ’n pa (1 Tes. 2:11-12) – om hulleself nog meer as
tevore aan die Here toe te wy. En die 2 hoofsake waarin hulle dit moet uitleef, is om nie onsedelik te
leef nie (1 Tes. 4:1-8) en mekaar lief te hê (1 Tes. 4:9-12).
Let op dat in die vorige paar verse, 1 Tessalonisense 3:11-13, hy reeds die twee onderwerpe
aangeroer het, sowel as die onderwerp van die wederkoms, waaroor hy vanaf vers 13 gaan praat.
Hy het dit daar as ’n gebed vir die Here aangebied: mag hulle liefde vir mekaar groei, en mag hulle
heilig leef, tot by die dag van Christus. Nou gaan hy oor tot sy aansporing, nadat hy dit eers as gebed
vir die Here gegee het.
Hy praat oor:
1. Onsedelikheid (porneia – hoerery – die woord word hier heel algemeen gebruik vir enige seks
buite die huwelik) was geen probleem in die Griekse wêreld nie, anders as in die Joodse wêreld,
aangevuur deur losbandige praktyke by die tempels. Paulus spoor hulle egter aan om as ongetroude
en as getroude in hulle huwelikslewe met selfbeheersing (“weerhou julle van”) en integriteit (“nie te
buite gaan” en “niemand bedrieg nie”) op te tree.
Ons hoor hierin die besluite van die “sinode” van Jerusalem weerklink wat alle gelowiges gewaarsku
het teen onsedelikheid, dws enige seks buite die huwelik (Hand. 15:29). Maar Paulus se oproep is nie
maar net ’n morele of Joodse lewensles wat hy hulle gee nie. Dit is God se wil vir hulle. Hierop sou hy
nog verder uitbrei in sy briewe aan die Korintiërs (1 Kor. 5:1; 6:12-20; Rom. 1:18-32).
Terloops: die woord skeuos wat hier in vers 4 met “vrou” vertaal word, beteken letterlik “houer”
(vessel), en word meesal met liggaam vertaal (bv. 2 Kor. 4:7). As die woord as “houer” vertaal word,
dui op die seksuele beheersing van ’n mens se eie liggaam (vgl NIV en NKJV wat so vertaal; vgl ook 1
Sam. 21:5 waar die Hebreeuse woord in die LXX met skeuos vertaal word waar dit duidelik op
liggaam dui). Dit gaan dus oor persoonlike seksuele selfbeheersing.
Die volgende opdrag van Paulus – dat hulle hulself nie te buite moet gaan nie, en niemand anders
moet benadeel nie – dui egter wel op die huwelik. Dit lyk dus asof Paulus beide van seksuele
selfbeheersing en integriteit in jou persoonlike ongetroude lewe praat sowel as in jou huweliksle
2. Let hoe Paulus die liefde vir mekaar nie as ’n gevoel vir of selfs diensbaarheid aan mekaar uitspel
nie. Die lidmate moet mekaar liefhê deur hulle met hulle eie sake besig te hou, en self in hulle eie
lewensonderhoud te voorsien. Hierdie oproep het implikasies vir die manier waarop die gemeente
funksioneer, sowel as vir hulle getuienis na buite. Hulle moet deur hulle eerbare leefwyse die agting
van mense buite die gemeente afdwing. Dit het ook ’n direkte positiewe gevolg vir hulleself. Hulle sal
van niemand afhanklik wees nie.
Let op dat Paulus nie met die Tessalonisense oor die gevaar van rykdom praat nie, want die
gemeente was arm. Daarom moes Paulus daar self in sy lewensonderhoud voorsien, waartoe die
gemeente in Filippi ook bygedra het. Maar hy skryf aan die Tessalonisense oor selfvoorsiening sodat
hulle nie van iemand anders afhanklik sou wees nie. Trouens in sy tweede brief sal hy hulle waarsku
om nie leeg te lê en op ander te teer nie (2 Tes. 3:7-12).
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In vers 13-18 brei Paulus waarskynlik uit oor vrae oor die opstanding uit die dood wat hulle aan
Timoteus gevra het. Dit wil voorkom asof sommige gelowiges depressief geraak het oor die lot van
hulle geliefdes na hulle dood. Dit kan selfs wees dat van dié sterftes weens die vervolging was. Let op
hoe Paulus die feit van die opstanding van Jesus gebruik om nie net vir hulle die regte lering oor die
opstanding te gee nie, maar hulle ook te troos en met hoop te laat lewe.
In kort, sê Paulus, die ontslapenes is by die Here, en aan die einde van die tyd sal hulle wat dan nog
lewe ook by die Here wees. Dit val my op dat hy nie oor die presiese prosesse uitwei waardeur dit
alles sal gebeur nie, maar hulle troos met die teenwoordigheid van God self:
"En so sal ons altyd by die Here wees." (1 Tes. 4:17)
Op 'n manier is dit die somtotaal van alles in die lewe, om by die Here te wees. En dit is ook my troos
vir vandag, en elke dag.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Onverwags maar nie onverwag nie
Lees 1 Tessalonisense 5
Paulus sluit duidelik in hierdie hoofstuk aan by dinge wat hy hulle met sy eerste besoek al geleer het.
Wat uitstaan van sy lering hier oor die wederkoms van die Here is die skielike onverwagse aard
daarvan. Die Here sal soos ’n dief in die nag verskyn.
Op ’n baie kunstige wyse beskryf hy die gelowiges egter as mense van die lig, wat beteken dat hulle
wakker sal wees as Jesus weer kom, en dié dag dus nie hoef te vrees nie.
Die wederkoms is dus onverwags, maar nie onverwag nie!
Maar hy moedig hulle ook aan om steeds nugter en wakker te bly, interessant genoeg met dieselfde
woorde waarmee hy die brief begin het: geloof, liefde en hoop (ook weer in dieselfde volgorde). Let
op die oorlog terminologie, waarop hy later in die brief aan die Efesiërs sal uitbrei (Ef. 6).
Sy laaste woorde het met respek vir leiers, wat moontlik nog onervare sou wees, en omgee vir
mekaar te make. Die omgee sluit teregwysing sowel as bemoediging in, opkom vir die regte van
mense wat kwaad aangedoen word en die beywering vir die belange van nie net medegelowiges nie,
maar ook die mense van die gemeenskap.
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Let op hoe hy blydskap, gebed en dankbaarheid aan mekaar verbind as die lewenstyl wat hulle ten
toon moet stel. Die volgende storie illustreer iets van hoe hierdie dankbaarheid werk, en inspireer
my om ook dankbaar te lewe:
Corrie ten Boom in The Hiding Place vertel van ’n insident wat haar geleer het om altyd dankbaar te
wees. Sy en haar suster, Betsy, is pas oorgeplaas na een van die ergste Duitse tronke, Ravensbruck.
Die barakke waar hulle moes slaap, was oorvol en vol vlooie. Hulle lees een oggend 1 Tessalonisense
5:18: “Wees in alle omstandighede dankbaar” waarop Betsy Corrie aanmoedig om die Here ook te
dank vir elke detail van hulle kwartiere. Corrie het eers geweier om vir die vlooie dankie te sê, maar
op Betsy se aandrang het sy ingegee en die Here ook vir die vlooie gedank. Met tyd het hulle agter
gekom dat hulle ongehinderd kon Bybelstudie hou en bid sonder dat die wagte tussenbeide gekom
het. Dit was eers na ’n paar maande dat hulle besef het dat die wagte nie daar wou kom nie, as
gevolg van die vlooie!
Paulus moedig die gemeente aan om die werk van die Heilige Gees toe te laat, heel moontlik veral in
die vorm van profesieë, maar met ’n onderskeidende gees. Profesieë moet getoets word.
Hy sluit af met ’n verwysing na God wat in staat is om hulle te bewaar.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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5. God is regverdig en betroubaar – 2 Tessalonisense
Hierdie brief is kort na die vorige een geskrywe.
Lees 2 Tessalonisense 1
Paulus is dankbaar om te hoor van die gemeente in Tessalonika dat hulle geloof en liefde sterk
toeneem (‘n skaars Griekse woord huperauxano wat supergroei beteken!) ten spyte van vervolging
en lyding. Paulus dank God daarvoor, en praat met trots daarvan in al die ander gemeentes. En dan
bemoedig hy hulle om te volhard daarin deur na twee eienskappe van God te verwys:
1. God se regverdigheid, wat nie sal toelaat dat die lyding wat hulle verduur ongestraf sal
verbygaan nie. Die mense wat hulle nou laat ly, sal gestraf word met die ewige verdoemenis.
Let op dat vers 8 nie soseer praat oor twee groepe mense nie, maar oor een. Die tweede
frase: “die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie” verduidelik die eerste
frase: “die mense ... wat nie vir God ken nie”. En dit dui hier op die vervolgers van die
gelowiges in Tessalonika. Let op hoe die verdoemenis geteken word as “altyd geban uit die
teenwoordigheid van die Here” (vers 9). Calvyn het gepraat van ’n straf met ‘n “onsterflike
dood”.
2. God se betroubaarheid, wat nie net sal straf nie, maar ook sal sorg dat hulle daar sal wees
om te deel in die verheerliking wat kom. Let op dat Gód verheerlik sal word deur hulle
standvastige geloof én dat húlle deur Hom verheerlik sal word (vers 12).
Paulus sluit dié hoofstuk met ’n gebed dat God hulle waardig sal maak vir dié lewe waartoe Hy hulle
geroep het, dat Hy hulle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome sal maak – woorde
wat herinner aan die eerste brief (1 Tes. 1:3; 5:8).
Die boodskap bevredig my eie sin vir regverdigheid – lyding is nie maar toevallig of verniet nie – en
gee my hoop – God sal my waardig maak vir die lewe waartoe Hy my geroep het. Ek kan op sy
regverdigheid en betroubaarheid staatmaak, in my bediening en lewe.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Wetteloosheid se mag sal gebreek word
Lees 2 Tessalonisense 2:1-12
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Dit is duidelik dat die gemeente in Tessalonika Paulus verkeerd verstaan het. Sy boodskap in sy
eerste brief (1 Tes. 5) dat Jesus onverwags sou kom, is deur hulle geïnterpreteer dat Jesus moontlik
reeds gekom het óf binnekort sou kom. Dit kan ook moontlik wees dat daar iemand was wat valslik
in sy naam ’n brief geskryf het (2 Tes. 2:2) en sommige verwar het met ’n verkeerde interpretasie
van sy vorige boodskap oor die wederkoms.
Paulus versoek hulle egter om nie so gou van stryk gebring te word deur misleidende interpretasies
oor die wederkoms nie, maak nie saak of dit in ’n profetiese uitspraak gedoen word of deur ’n brief
nie. Daarom bevestig Paulus heel moontlik in 2 Tessalonisense 3:17 die egtheid van hierdie brief,
deur die groete met sy eie handskrif te skryf.
Die wettelose mens waarvan Paulus praat wat eers moet verskyn – Jesus verwys heel moontlik ook
na dié wettelose een in sy profetiese rede in Markus 13:14 – kan óf met ’n demoniese mag óf ’n
despotiese leier verbind word.
•
•

As dit ’n despotiese leier sou wees, kan dit miskien dui op keiser Titus wat in 70 nC
Jerusalem ingeneem het en die tempel ontheilig het.
As dit ’n demoniese mag sou wees, verwys Paulus se uitsprake na die Antichris in die eindtyd
net voor die wederkoms van die Here Jesus.

Dit is ook moontlik om albei betekenisse te aanvaar, en ’n eerste vervulling met keiser Titus en ’n
tweede vervulling aan die einde van die tyd hierin raak te sien (vgl 1 Joh. 2:18 – daar is eintlik sprake
van ’n hele paar antichriste).
Hoe dit ook al sy, die Tessalonisense het die lering verstaan, want hy het dit blykbaar die vorige keer
met hulle deurgepraat. Dit geld ook die betekenis van die “geheime krag wat hom teëhou”.
Hierdie geheime krag kan met die evangelie verkondiging verbind word, dws dat deur die
verspreiding van geloof, die wettelose teruggedryf word. Of dit kan met die algemene handhawing
van reg en orde deur regerings en ander instansies verbind word (Hendriksen).
Wanneer óf die evangelie verkondiging óf die handhawing van reg en orde verdwyn, sal die
wetteloosheid oorneem, en dan is dit die begin van die einde.
Maar, dit bly onseker. Selfs die grote Augustinus het hieroor gesê dat dit vir hom ’n onopgeloste
raaisel is (City of God).
Wat wel seker is, is dat dit die Satan is wat agter die wettelose en die wetteloosheid sit. Let egter op
dat hy dit net regkry om dié te mislei wat reeds nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding
aanvaar het nie. Die veroordeling kom dus nadat hulle reeds hulle keuse teen God se boodskap in
Jesus Christus gemaak en Hom verwerp het.
Die Satan se werk, in die lig van wat die res van die Bybel ook daaroor skrywe, kan in 4 woorde
opgesom word: versoeking (Matt. 4), misleiding (1 Kon. 22:21-22; Ef. 6), teenspoed (Openb. 2:10)
en aanklag (Job 1; Openb. 12:10).
Die Satan se werk word daarom nie net uitgewis deur bevryding nie, maar veral deur die waarheid
te soek en te leef (Joh. 8:31 vv; Ef. 6:14,17 – die waarheid word daar met die Woord in die hand van
die Gees verbind) en getuienis te lewer (2 Kor. 10:4-5; Ef. 6:15,16) en biddend te lewe (Matt. 6:13;
Ef. 6:18).
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As ek al die inligting hierbo so beskou, is dit maklik om benoud te raak. Hoe meer jy weet van wat in
die wêreld aangaan, hoe meer weet jy van die mag van wetteloosheid. Dan is die woorde waarmee
Paulus hierdie perikoop begin en eindig ook vir jou bedoel:
Jesus kom weer en Hy sal jou met Hom herenig na Hy die wetteloosheid uit die weg geruim het!
En jy sal moet waak teen wetteloosheid in jou eie lewe. Jy kan nie ’n norm vir jouself word nie, waar
wat jy dink goed en sleg is, jou lewe begin bepaal nie. Dié voorreg behoort net aan die Here.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

God sterk ons in die goeie
Lees 2 Tessalonisense 2:13-17
Let op hoe God se werk en dié van die gelowiges saamwerk om hulle standvastig te maak.
•
•

Aan die een kant het die Here hulle lief, het God hulle uitverkies en gered deur sy Gees.
Aan die ander kant is hulle gered deurdat hulle die waarheid glo.

Netso het God hulle geroep deur die evangelie om deel te hê aan Jesus se heerlikheid. Maar Paulus
roep hulle ook op om standvastig vas te hou aan die leer wat hy aan hulle verkondig het.
Soos iemand gesê het: “Werk asof alles van jou afhang, dan sal jy agterkom dat alles van God
afhang.” Dit is ons troos en hoop.
Omdat vandag en môre relatief korter gedeeltes is, kan jy kies om oor 'n woord of frase dieper na te
dink, bv. "Wees dan standvastig" ... of "(ek het) 'n blywende troos en goeie hoop".
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Gebed laat die Woord versprei
Lees 2 Tessalonisense 3:1-5
Die Bose is natuurlik nie net beperk tot die persoon van die Satan self of die wetteloosheid wat aan
die werk is in die wêreld nie. Verkeerde (letterlik: mense wat uit plek uit is!) en slegte mense kom
ook in die geledere van die gemeente voor: “nie almal is gelowiges nie.”
Interessant, Paulus se voorskrif is nie dat sulke mense uitgesnuffel moet word en uit die gemeente
geban moet word nie. ’n Mens kan natuurlik lelike foute op dié manier begaan (onthou Jesus se
gelykenis van die onkruid tussen die koring – Matt 13).
Paulus skryf gebed voor die gemeente en vir die werkers in die wingerd van die Here dat God ons sal
verlos van die verkeerde en slegte mense, want dit is nou eenmaal so dat geloof nie deel is van almal
nie, ook nie van almal binne die gemeente nie.
Met hierdie tipe gebed bely ons dat dit na alles God is wat ons van die Bose bewaar, soos Jesus in die
Ons Vader ons leer (vgl Matt. 6:13). Dit geld ook bose mense.
Paulus se voorskrif tot gebed ook vir die werkers herinner aan Jesus se opdrag in Lukas 10:2: “Die
oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te
stuur vir sy oes.”
Die Woord word nie net deur die volgehoue arbeid van geestelike werkers versprei nie, maar
spesifiek ook deur die gebede van die gemeente vir die bestaande werkers, in dié geval Paulus-hulle.
Vers 5 spoor die gemeente aan om aan die een kant God se liefde vir hulle te onthou. Dit sal hulle
versterk. Maar Hy hou ook die voorbeeld van Christus voor, spesifiek sy volharding. Dit sal hulle
almal die moed gee om hulle eie geloofswedloop te voltooi.
Kies weer vir jou ’n vers of ’n woord om oor dieper na te dink.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Verdien jou eie brood
Lees 2 Tessalonisense 3:6-18
Paulus moedig die Tessalonisense aan om nie leeg te lê nie, maar hulle eie brood te verdien, soos
Spreuke 14:23 ook sê: “Harde werk bring beloning; om net te praat, bring gebrek.” Dit bring
natuurlik nie net voordeel vir hulleself nie, maar ook vir die koninkryk. Hierin kan hulle Paulus se
voorbeeld volg, wat self vir sy eie brood gewerk het in Tessalonika, al kon hy eintlik sy reg as apostel
uitgeoefen het om van hulle voorsiening gebruik te maak.
Sy opdrag aan die gemeente om hulle aan leeglêers te onttrek, kan moontlik die eerste vorm van
sensuur in die Christelike kerk wees. Dit is ook interessant dat die doel is om die oortreder terug te
wen deur hom skaam te maak. Dit moet egter nie in ’n vyandige gesindheid geskied nie, omdat dit
die saak van die evangelie sou skaad.
Hy sluit die brief af met ’n bemoediging tot volharding in goed doen, sowel as ’n seënbede, in sy eie
handskrif.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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6. Geloof word deur die liefde in dade omgesit – Galasiërs
Die brief aan die Galasiërs
Paulus skryf hierdie brief aan die “gemeentes in Galasië” (Gal. 1:2) wat aandui dat dit as ’n
omsendbrief bedoel was. Hy skryf dit saam met/namens al die gelowiges by hom van Korinte af op
sy tweede sendingreis, in dieselfde tyd as die twee briewe aan Tessalonika, ongeveer 50-51 n.C. ’n
Sekretaris het hom heel moontlik weer bygestaan (Gal. 6:11).
Watter Galasië?
Daar is twee landstreke wat Galasië genoem is:
1. Die suidelike etnies-geografiese gebied Galasië in sentraal Klein-Asië (Turkye) waar
immigrante van Gallië (Frankryk) hulle gevestig het in die 3de eeu v.C. en wat die gebiede
van Pisidië (Hand. 13:14; 14:24), Likaonië (Hand. 14:6 – twee van die stede hier word ook
deur Lukas genoem: Listra en Derbe) en Frigië (Hand. 2:10 – van die Joodse gelowiges van
hier af was op Pinksterdag in Jerusalem; Hand. 16:6; 18:23) ingesluit het.
2. Die Romeinse provinsie van Galasië wat ook die noordelike dele van Klein-Asië ingesluit het.
Dit is meer waarskynlik dat Paulus aan gemeentes in die suidelike etnies-geografiese gebied geskryf
het, ’n streek wat Paulus op al drie sy sendingreise besoek het. Hy is juis verhinder om die noordelike
gebiede te besoek (Hand. 16:1-8), terwyl Petrus se twee briewe aan daardie gebied ‘n verbintenis
aan hulle veronderstel.
Paulus verwys in Galasiërs 4:13 na sy eerste besoek aan die streek, soos Lukas dit in Handelinge 1314 beskrywe het. Hy het ook ‘n tweede besoek daar afgelê op sy tweede sendingreis (Hand. 16:6). Sy
derde en laaste besoek was op sy reis na Jerusalem (Hand. 18:23).
Onthou dat Paulus in hierdie gebied, in Antiogië in Pisidië, op sy eerste sendingreis ’n belangrike
toespraak in die sinagoge gehou het, waar hy baie spesifiek nie net aangesluit het by die Joodse
geskiedenis van Moses tot Dawid nie, maar al die gelowiges die nakomelinge van Abraham noem
(Hand. 13:26 – vgl Gal. 3:29).
Baie van die Jode en ook heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, het Paulus se boodskap
aanvaar. Hoewel die Jode die volgende sabbat begin het om die stad teen Paulus op te sweep (byna
die hele stad was daar – Hand. 13:44!), het ook baie heidene die woord van die Here aanvaar en
gelowig geword. Dit het die evangelie soos ’n veldbrand vanuit hierdie stad dwarsdeur die hele
streek laat versprei.
Onthou ook dat Lukas die gelowiges van Antiogië (onthou daar was ook ’n ander Antiogië in Sirië,
vanwaar Paulus telkens sy sendingreise onderneem het; die een in Pisidië is vandag Antakya in
Turkye) beskryf as “vol blydskap en vol van die Heilige Gees” (Hand. 13:52), die ander groot tema
waarop Paulus in die brief aan die Galasiërs sal uitbrei (Gal. 3-6).

Daar is geen ander evangelie nie
Lees Galasiërs 1
Ons moet onthou dat Galasiërs geskryf is nog in die vroeë jare van die vestiging van die Christelike
geloof, skaars 20 jaar na die kruisdood en opstanding van Jesus Christus. Baie het tot geloof gekom
en die evangelie aanvaar, maar saam met die uitbreiding van die evangelie het daar ook nie net
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teenstand gekom nie, maar ook mense wat verskillende vals weergawes van die evangelie versprei
het.
Daarom het Paulus van die begin af moeite gedoen om die ware evangelie teenoor die valse en
ketterse evangelies te verdedig. Want, hy het geweet, dit gaan nie net oor die suiwerheid van die
geloof wat vir die nageslagte oorgedra moet word nie. Dit natuurlik ook. Maar, Paulus het geweet dit
gaan oor hierdie mense se ewige bestemming. Dit is hulle verbintenis aan God wat op die spel is.
Die evangelie van die Here Jesus Christus het immers mense vanuit hierdie wêreld se boosheid en
donkerte kom red om gemeenskap met Hom en sy Vader te hê, soos hy in vers 4 sê. Hulle ewigheid
was op die spel.
Voordat hy egter die valse evangelies aan die kaak stel, soos hy in hoofstuk 2 tot 6 gaan doen, en die
ware evangelie van Christus, geloof, die Skrif, genade en die eer van God op die tafel gaan sit, het hy
eers nodig om die gesag waarmee hy hierdie boodskap bring, te verdedig. En hy doen dit op twee
maniere in hoofstuk 1.
1. Hy verdedig die gesag van sy apostelskap.
2. En hy verdedig die gesag van die inhoud van die evangelie wat hy verkondig.
1. Die gesag van Paulus se apostelskap
Paulus verdedig in die eerste plek die gesag van sy apostelskap in hierdie brief, omdat daar mense
was wat beswaar gemaak het teen sy verkondiging van die evangelie. Daarom verklaar hy reg aan
die begin van die brief: “Ek is … aangestel … deur Jesus Christus en deur God die Vader” (Gal. 1:2).
Julle kan julle steur aan wat ek te sê gaan hê, nie net omdat ek die evangelie vroeër aan julle in
Galasië verkondig het nie – soos mens in die verhale van Handelinge 13-14 kan lees – maar ook
omdat ek aangestel is deur God self om dié evangelie aan julle te verkondig.
En dit is nie net ek wat so sê nie, sê Paulus. Ek kan dit staaf uit die Skrif sowel as uit die goedkeuring
wat die kerk in Jerusalem daaraan verleen het. Paulus is dus duidelik daaroor. Sy evangelie kom van
God af. Hy kan dit bewys.
Laat dit insink. As jy na Paulus se brief aan die Galasiërs luister, luister jy na iemand wat die evangelie
direk van die Here Jesus Christus ontvang het en drie jaar gespandeer het om die openbaring aan
hom te verstaan en in sy verhouding met Jesus te groei.
Dít is waarom ons na Paulus se briewe kan luister. Dit is waarom die kerk dit as gesagvol in die kanon
ingesluit het. Dit is waarom sy brief gesag het in ons lewens. Ons hoor die woorde van Paulus as die
Woord van God. Dit is die lewende stem van God.
‘n Mens kan Paulus se gesag toets aan sy roeping
Trouens, Paulus is helder daaroor dat sy roeping tot die evangelie begin voor sy geboorte! Hy is
geroep vir die evangelie vóór sy geboorte. Hoekom sou hy dit beklemtoon? Want hy wil beklemtoon
dat sy evangelie van God af kom, nie van homself af nie. God het nie gekyk na hoe sy lewe ontwikkel
voor Hy hom gekies het nie. God het nie gekyk na sy vermoëns wat geslyp is onder die geoefende
oog van sy leermeester Gamaliël nie en toe besluit, hy sal ‘n vangs vir die evangelie wees nie.
Nee, God het Paulus gekies lank voor sy geboorte, sê Paulus aan die begin van sy brief. Dit was God
se plan dat Paulus ‘n apostel sou wees. Dit was plan A. Daar was nooit ‘n plan B nie. Dat Paulus ‘n
apostel sou word, was dus nooit Paulus se idee nie. Dit was van altyd af God se plan.
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Maar dit is nie al nie.
‘n Mens kan Paulus en sy roeping tot die evangelie toets aan die Skrif
‘n Mens kan Paulus en sy roeping tot die evangelie toets aan die Skrif. Paulus sluit hier in vers 15-16
doelbewus aan by twee OT profete se uitsprake.
•

•

Die een is Jeremia wat op dieselfde wyse as Paulus vóór sy geboorte al geroep is (Jer. 1:5;
vgl. ook Jes. 49:1). Soos Jeremia het Paulus sy roeping van God af ontvang. Hy kon daarom
nooit iets anders doen as om dié roeping uit te voer nie. Selfs sy aanvanklike teenstand het
nie vir God van dié plan laat afwyk nie.
Die ander is Jesaja waarvan sy boodskap in Jesaja 49:6 duidelik as een van Paulus se
roepingstekste funksioneer, soos hy nog duideliker in Handelinge 13:47 in sy bediening
vroeër aan hulle aanhaal: “want so lui die Here se opdrag aan ons: Ek het U gegee as ’n lig vir
die nasies, sodat U verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde.” Hier in Galasiërs
verwoord hy dit as ‘n roeping wat God hom gegee het toe Hy besluit het: “om sy Seun aan
my te openbaar sodat ek Hom onder die heidene sou verkondig.” (Gal. 1:15-16).

Dit tref dit my dat hierdie bewussyn van ’n Goddelike roeping so ontsettend belangrik is in die
Christelike lewe. “Dat ek ’n apostel is” – en vervang die woord apostel nou maar met enige ander
roeping wat God jou gee – “dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur ’n mens aangestel nie,
maar deur Jesus Christus” (Gal. 1:1-2). God het my voor my geboorte al uitgekies. Ek moet sy Seun
aan die heidene verkondig. Glashelder.
Sonder twyfel weet Paulus dit. Sonder hierdie besef kan geen mens hulle werk vir die Here met
vertroue, verwagting en veral volharding doen nie.
Hierdie roeping kan baie vorms aanneem. Sommige het ’n roeping na ’n amp (ouderling, diaken,
kategeet, jeugwerker, leraar). Ander het ’n roeping rondom ’n gawe (gasvryheid, leierskap, skilder,
bemoediging, skryf, omgee). Nog ander het ’n roeping rondom ’n saak (armoede, onreg, misdaad,
gesondheid, omgewing, gemeenskap, opvoeding). Die vorm maak nie saak nie. Die verbintenis aan ’n
roeping wat God gee, maak egter baie saak.
Maar dit is nie al wat Paulus verdedig nie. Hy is nie net bedag daarop dat hulle sy gesag as apostel
erken en aanvaar nie. Ten diepste gaan dit ook oor die inhoud van die evangelie wat hy verkondig,
die gesag van Christus self.
2. Die gesag van die inhoud van die evangelie wat Paulus verkondig
Paulus verdedig dus in die tweede plek ook die gesag van die inhoud van die evangelie wat hy
verkondig, omdat daar mense was wat sy weergawe van die evangelie vanuit hulle eie interpretasies
en leringe probeer afmaak het. Daar is regtig niks nuuts onder die son nie! Daarom verdedig Paulus
nie net sy gesag as apostel nie, want dit sou deur sommige as subjektief verwerp kon word, maar
beroep hom op die inhoud van ‘n openbaring van die Here Jesus Christus self: “Jesus Christus het dit
in ’n openbaring aan my gegee” (Gal. 1:12). Hy staaf dit deur te verwys na ‘n min of meer drie jaar
tydperk waarin hy deur die Here Jesus self onderrig is in die fyner nuanses van die evangelie.
Dit is dus duidelik dat Paulus se evangelie om Christus en om Hom alleen draai. Christus is op die
regte tyd aan hom geopenbaar. ‘n Mens kan selfs sê dat Christus nie net aan hom geopenbaar is nie,
maar in hom, op grond van sommige se interpretasie van die Griekse frase. Paulus se ervaring by die
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pad na Damaskus was ‘n dramatiese verandering. Christus het in hom kom woon. Sy hele lewe het
daarmee onherroeplik verander.
Dink daaroor na. God se verkiesing voor Paulus se geboorte, soos hy nou alreeds beredeneer het,
word ‘n werklikheid as Christus in Paulus kom woon en die sentrum van sy lewe word.
Dit is nie anders vir ons nie
Dit is nie anders vir ons nie. Ons lewe verander eers as Christus in ons aan ons geopenbaar word, as
ons daardeur tot inkeer kom, en tot die besef kom dat Christus die Seun van God is, dat Hy:
“Homself ter wille van ons sondes gegee het sodat Hy ons kan red uit die huidige bose bedeling
volgens die wil van ons God en Vader.” Vers 4. Wanneer ons besef dat dit God is: “aan wie die
heerlikheid toekom vir ewig en ewig! Amen.” Vers 5.
Daar is dus ‘n deurleefdheid en egtheid in die evangelie wat hy verkondig vanuit hierdie direkte
onderrig van die Here. Maar, dit sou daarom ook weerklank by die Galasiërs vind, want hulle kon die
radikale ommeswaai in sy lewe sien wat gekom het van die ervaring by die pad na Damaskus. Almal
het dié storie geken en geweet hoe hy van ‘n vurige vervolger van die evangelie in ‘n vurige volgeling
van die evangelie verander het. Sy integriteit was dus bo verdenking.
Meer nog, hy kon die inhoud van die evangelie wat hy verkondig, koppel aan die enigste werklike
gesagsbron wat vir die kerk van die eeue gegeld het, die Skrif, die Woord wat God hulle gegee het,
die Woord wat die lig op hulle pad en die lamp vir hulle voet was, die Woord waarvan die beloftes
hulle deur elke lewensfase en uitdaging begelei het. Hy sal daarom in hierdie brief verder gaan om
altesame veertien eksplisiete aanhalings uit die OT te maak om sy evangelie te begrond sowel as ‘n
hele paar ander implisiete aanhalings.
Paulus kon dus aanspraak maak daarop dat hy met gesag met hulle kan praat. Hy kon dit doen
omdat Hy deur God self aangestel is en dit ook deur die kerk erken en bevestig is. En hy kon dit
doen, omdat sy evangelie in oorstemming is met die getuienis van die Here Jesus Christus soos dit
begrond is op die Woord van God soos God dit deur die eeue aan die kerk oorgelewer het.
Hieruit leer ons alreeds twee belangrike goed wat ook in ons kerk van belang is. Die gesag waarmee
iemand praat, kan getoets word aan die egtheid van hulle roeping en met hoeveel passie hy of sy dit
uitvoer. Dit geld leraars en lidmate. En die gesag kan getoets word aan die rol wat die Woord speel
in die inhoud van die verkondiging of lering. Dit geld ook leraars en lidmate.
Hoekom is dit só belangrik?
Nou, hoekom is dit só belangrik? Kan ‘n mens nie maar reken dat ons verskillende interpretasie
moet toelaat van die evangelie, selfs al wyk dit op plekke af van die duidelike uitsprake van die
Skrif nie? Gaan dit nie meer oor die verdraagsaamheid waarmee ons die diversiteit in interpretasies
akkommodeer nie, eerder as die suiwerheid van die interpretasie self nie?
Wel oordeel self of Paulus só ‘n verdraagsaamheid van verskillende interpretasies sou geduld het as
dit in stryd wat met die Woord. Wat sê Paulus?
‘n Valse evangelie bring jou ewigheid in die gedrang
Paulus begin die inhoud van sy brief in vers 6 nie met die gebruiklike lofprysing en waardering vir die
getrouheid en geloof van die gemeentes in Galasië nie. Nee, hy val direk weg met ‘n brutale
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teregwysing: “Ek is verstom dat julle so gou van Hom wat julle deur die genade van Christus geroep
het, wegdraai na 'n ander evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie.”
Wat die Galasiërs moet raaksien, is dat die evangelie op die spel is as jy ander weergawes daarvan
akkommodeer. Al wat die verskillende weergawes van die evangelie doen, is dat dit die mense
“probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai”.
Diverse toepassings van die evangelie kan nog gaan, is inderdaad noodsaaklik gegewe die diverse
mense en omstandighede waarby en waarin die evangelie moet aankom, maar as die evangelie self
verdraai en verander word sodat die direkte band met die Skrif nie meer duidelik is nie, dan is jy
besig met ‘n ander evangelie. Punt.
Daarom, “selfs as ons of 'n engel uit die hemel 'n evangelie aan julle verkondig in stryd met wat ons
aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees!” Dit kan skaars duideliker en meer direk gestel
word. Daar is nie twee maniere om die evangelie te verstaan wat mense: “vanuit die huidige bose
bedeling” wil red volgens die wil van God die Vader nie. Enige evangelie wat die huidige bose
bedeling wil akkommodeer en kinders van die Here wil help om aan te pas by die wêreld en die
begeertes van die wêreld, is ‘n ander evangelie, en nie meer die evangelie van Jesus Christus nie.
Laat hom vervloek wees
Só iemand, iemand wat só ‘n evangelie verkondig, sê Paulus, speel met die evangelie, speel met
mense se lewens, verwar en verduister die enigste ware evangelie. Daar is net een woord wat vir só
iemand kan geld: “laat hom vervloek wees”.
Die rede vir hierdie brutale teregwysing is dat ‘n ander evangelie, ‘n evangelie wat van Paulus s’n
verskil, jou ewigheid in die gedrang kan bring. Daarom is Paulus so direk en brutaal aan die begin van
hierdie brief.
Dit is waarom hy met soveel passie skryf oor sy woede oor mense wat gelowiges van die waarheid
wil laat afdwaal. Sy woede word met net soveel passie oorgedra as sy vreugde oor die evangelie. Die
vloek wat Christus vir ons aan die kruis verwyder het, sê Paulus, by wyse van spreke, moet rus op dié
wat die evangelie verander en verwerp.
Hoekom? Want, die hele doel van die evangelie is om jou uit die huidige bose bedeling te red,
aangesien hierdie wêreld met al sy skoonheid vasgevang is in die greep van die Bose.
Ons sien dit in die korrupsie en sameswerings van leiers in soveel lande in die wêreld. Ons sien dit in
die ongebreidelde losbandigheid van soveel mense in die wêreld. Ons sien dit in die verskonings wat
uitgedink word vir wat die Bybel as sonde beskrywe.
Enige evangelie wat jou nie konfronteer met jou eie sonde en afvalligheid nie, enige evangelie wat
jou vryspreek sonder om jou afvalligheid aan te spreek, is ‘n evangelie wat nie die toets van Paulus
se brief aan die Galasiërs sal deurstaan nie.
Vyf verskillende vals evangelies
En elkeen van die volgende vyf hoofstukke in die brief aan die Galasiërs sal uitbrei oor verskillende
vals evangelies; evangelies wat jou nie vrymaak van jou sondige denkpatrone nie, wat jou nie
vrymaak van jou sondige praktyke nie; evangelies wat jou toelaat om onderskeid te maak tussen
gelowiges, of jou eerder op jou eie vermoëns laat staatmaak as op God; evangelies wat jou keer om
te leef uit die beloftes van die Skrif, wat jou aanmoedig om die genade te misbruik om sonde te
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doen; evangelies wat jou eerder laat leef vir jouself, en vir jou eie behoeftes as vir God en jou
medegelowiges s’n.
•

•

•

•

•

As jy onderskeid maak tussen gelowiges, soos Petrus en Barnabas in Antiogië gedoen het,
en dit goedpraat, dan het jy met ‘n ander evangelie te make, soos Paulus in hfst. 2 sal
argumenteer. Die beginsel van Solus Christus (alleen Christus) kom in gedrang.
As jy vertrou op die wet eerder as op God, bv. as jy die besnydenis of enige ander ding soos
bv. vandag die groot of klein doop byvoeg as ‘n merkteken van die evangelie, asof jy nie
alleen deur geloof gered word nie, en dit goedpraat, dan het jy met ‘n ander evangelie te
make, soos hy in hfst. 3 sal argumenteer. Die beginsel van Sola fide (alleen deur geloof) kom
dan in gedrang.
As jy nie leef uit die beloftes van die Skrif nie, en bv. die nakoming van die wet of erger nog
‘n stel kultuurreëls ‘n merkteken of vereiste maak van die evangelie, en dit goedpraat, het jy
met ‘n ander evangelie te make, soos hy in hfst. 4 sal argumenteer. Die beginsel van Sola
scriptura (alleen die Bybel) kom in die gedrang.
As jy die genade misbruik om sonde te doen, bv. deur onsedelikheid, onreinheid,
losbandigheid en ‘n reeks ander sondes toe te laat in jou lewe saam met die evangelie, en dit
goedpraat, dan het jy met ‘n ander evangelie te make, soos hy in hfst. 5 sal argumenteer. Dit
bring die beginsel van Sola gratia (alleen uit genade) in gedrang.
As jy vir jouself leef eerder as vir God, jouself afskei van ander in veroordeling eerder as om
hulle laste te dra, en boonop self sonde doen, dan het jy met ‘n ander evangelie te make,
soos hy in hfst. 6 sal argumenteer. Dit bring die beginsel van Soli Deo Gloria (alleen eer aan
God) in gedrang.

Daar is geen ander evangelie nie. Enige ander evangelie bring jou ewigheid in gedrang. Die vloek van
die sonde bly dan rus op jou. Daar is dan geen verlossing vir jou nie. Want, daar is net verlossing in
Christus beskikbaar. Daar is geen ander evangelie nie.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Christus leef in my
Lees Galasiërs 2
Paulus verduidelik en verdedig sy evangelie

67

Waaroor Paulus dit in hoofstuk 2 het is dat die waarheid van die evangelie van die Here Jesus
Christus bo alles bevestig moet word. Dit was vir Paulus só belangrik dat hy alles in sy vermoë
gedoen het om dit hier nie net te verduidelik nie, soos hy met nog meer passie sou doen in hoofstuk
3 en verder, en natuurlik in al sy briewe wat hierop sou volg. Nee, hy doen ook moeite om die
waarheid van die evangelie in die praktyk te verdedig.
Kyk, ons het soms die idee dat ons alle verduidelikings van die evangelie moet aanvaar in die
wanopvatting dat diversiteit goed is, dat ons akkommoderend moet wees, verdraagsaam, dat almal
maar mag dink soos hulle dink.
Paulus verskil lynreg daarmee. Nie net het hy in hoofstuk 1 reeds gesê dat daar geen ander evangelie
is nie, maar in hoofstuk 2 demonstreer hy hoe lewensbelangrik dit is dat die waarheid van die
evangelie beskerm en verdedig moet word teen elke poging om ander idees toe te laat in die waan
dat jy daarmee verdraagsaam is.
Dit is juis hierdie sentrale dogma van die regverdiging deur geloof in Jesus Christus, Solus Christus,
wat nie net die sentrale fondament sou wees van alles wat Paulus verder gaan sê ook in die res van
sy briewe nie, maar wat in die geskiedenis van die kerk en veral in die Hervorming die sentrale
dogma geword het.
Dit is Jesus Christus, en Hy alleen, wat ons verlos van ons skuld, van hierdie bose wêreld. Buite Hom
om is daar geen saligheid nie. Daar is geen ander evangelie as die evangelie van die Here Jesus
Christus nie.
Die waarheid van die evangelie is op die spel
Nou, dit is ook die rede waarom Paulus die vals leraars so sterk aanvat, want hulle het gesê hy is
verkeerd, hy is nie in lyn met die ander apostels nie, en doen skade aan dié mense wat ‘n
godvresende lewe leef. Hulle wou die Joodse voorskrifte saam met die evangelie voorskryf vir alle
mense. Maar, daarmee het hulle die evangelie van Jesus Christus, die evangelie van die regverdiging
deur die geloof in Jesus Christus in die gedrang gebring.
Daarom beklemtoon Paulus in hierdie hoofstuk nie net die instemming wat die apostels met sy
evangelie betuig het nie (vers 1-10), maar wys hy ook uit hoe Petrus en Barnabas afgewyk het van
hulle akkoord oor die evangelie (vers 11-14), en verduidelik op ‘n boeiende manier die wonder van
die regverdiging van die geloof in Christus alleen (vers 15-21).
Daar is regtig nie ‘n ander evangelie nie! Paulus se weergawe daarvan, in ooreenstemming met die
konsensus van die apostels, is die enigste universele legitieme interpretasie van die evangelie.
En dit is dié evangelie wat elkeen van ons wat ná Paulus kom, moet verduidelik en verdedig. Nie een
van ons kan ‘n ander interpretasie gee van wat Paulus hier gee van die evangelie nie. Want, daar is
geen ander evangelie nie.
Ons moet dit goed hoor. En ons moet onsself in lyn hiermee kry. Verdraagsaamheid rondom die
waarheid van die evangelie is verraad. Dit rand die sentrale boodskap daarvan aan. Dit is Solus
Christus en basta. Jy behoort aan die liggaam van Christus vanweë jou geloof in Jesus Christus en dit
is die end daarvan. Jy hoef nie nog dít of dát te doen om deel van die liggaam van Christus te word
nie. As jy glo in Jesus, is jy welkom.
Dink ‘n bietjie hieroor na. As jy vandag glo in Jesus, is jy welkom hier. Daar is nie een of ander
standaard waaraan jy gemeet word nie. Niks nie. Solus Christus. Alleen Christus.
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Natuurlik is daar standaarde vir die geloofsgemeenskap, soos Paulus in hoofstuk 5 en 6 baie helder
en duidelik gaan uitspel, dinge wat veral met die vryheid van sonde en die vrug van die Gees en ‘n
fokus op die dra van mekaar se laste te make het. Maar om IN te kom in die geloofsgemeenskap het
net met die geloof in Jesus Christus te make.
En om jou van die waarheid hiervan te oortuig, kan jy Paulus se argument in dié hoofstuk vir jouself
omarm. En hy verduidelik hierdie waarheid dat dit net geloof in Christus is wat jou red op drie
maniere.
1. Titus is nie gedwing om besny te word nie
In die eerste plek verduidelik Paulus die waarheid van Solus Christus deur die verwysing na Titus wat
nie gedwing is om besny te word nie. Hy verduidelik die beginsel van Christus alleen uit die wyse
waarop die besnydenis deur die vroeë kerk hanteer is.
Die eerste deel van Paulus se argument sluit dus aan by die besoek aan die leiers in Jerusalem, 14
jaar na sy aanvanklike blootstelling aan die evangelie in Arabië, saam met Barnabas en Titus.
Saam het die apostels daar ’n verdeling van pligte gemaak: Petrus na die Jode, Paulus na die nieJode. En die pilare van die gemeente, Jakobus (waarskynlik Jesus se broer), Johannes en Petrus, het
hulle instemming daarmee betuig.
Maar, nou belangrik. Hulle het eksplisiet saamgestem dat die besnydenis nie meer ‘n voorwaarde
was om deel van die geloofsgemeenskap te word nie. En Paulus verwys daarom na die praktiese
voorbeeld van Titus. Hy was van nie-Joodse afkoms, en is daarom ook nie besny nie, in lyn met die
evangelie en hulle almal se verstaan daarvan. Só het die kerk immers met die vergadering in
Jerusalem besluit.
Dit was wel anders as wat die geval was met Timoteus, wat van gemengde Joods en nie-Joodse
afkoms was en daarom wel besny is, om binne die Joodse tradisie gehoor te gee aan hulle eie
voorskrifte (Hand. 16:1-3). Die leiers het ingestem dat sy besnydenis nie nodig was om gered te word
nie. Maar omdat hy óók ‘n Jood was, is hy wel besny ter wille van die Joodse kulturele voorskrifte.
Titus is egter op geen manier onder druk geplaas om hom te laat besny nie, want die kulturele
voorskrifte het nie vir hom gegeld nie. Al wat van belang was, was sy geloof in Jesus Christus. Solus
Christus. Alleen Christus.
Dit is immers die inhoud van die evangelie, sê Paulus aan die hand van die voorbeeld van Titus.
Enigiemand wat glo in Jesus Christus word omhels as lede van sy koninkryk. Enigiemand wat nie glo
nie, bly buite die koninkryk en buite die geloofsgemeenskap.
2. Petrus en Barnabas word oor hulle skynheiligheid aangevat
In die tweede plek verduidelik Paulus Solus Christus deur die verwysing na Petrus en Barnabas se
skynheiligheid wat aan die kaak gestel is toe hulle hulle onttrek het van die gelowiges uit die heidene
en net saam met die Joodse Christene geëet het. Hy verduidelik dus die beginsel van Christus alleen
uit die wyse waarop die gemeenskap van gelowiges hanteer is. Jy was welkom ongeag wie of wat jy
vroeër was.
Kyk, ons moet dit goed hoor. Wat op die spel is in hoofstuk 2, is nie die gevoelens of status van die
mense wat van sy evangelie verskil nie. Want Paulus het nie sy mes ingehad vir Petrus, die leier van
die kerk nie. Hy was nie daarop uit om Petrus in die verleentheid te stel nie. En dieselfde met
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Barnabas. Paulus en Barnabas het ‘n pragtige pad saam geloop. Hulle het mekaar aangevul. Hulle het
dieselfde visie gehad. Hulle het alreeds soveel ontberinge vir die evangelie deurgemaak. Hulle kon
staatmaak op mekaar.
Maar, Paulus kon nie anders nie. Hy moes vir Petrus en Barnabas aanvat. Hy moes hulle
skynheiligheid aan die kaak stel. Want, dit was nie net die geloofsgemeenskap in Antiogië wat op die
spel was nie. Dit was die waarheid van die evangelie van Jesus Christus self wat op die spel was.
Soos Maarten Luther hieroor opmerk in sy kommentaar: “Om as 'n Jood te lewe, is nie sleg nie. Om
te eet of nie te eet nie, watter verskil maak dit? Maar om die Jood te speel en om ter wille van jou
gewete jou van sekere vleis te onthou, is 'n ontkenning van Christus.”
Paulus sien dus dat Petrus begin om “die Jood te speel” en weerstaan hom deur te sê: "Jy weet dat
die nakoming van die wet nie nodig is vir geregtigheid nie. Jy weet dat ons geregverdig is deur geloof
in Christus. Jy weet dat ons allerhande soorte kos kan eet. Die Here self het dan vir jou dit met ‘n
visioen gewys! Maar deur jou voorbeeld verplig jy nou die heidene om Christus te verlaat en terug te
keer na die wettiese voorskrifte. Jy gee hulle rede om te dink dat geloof nie voldoende is tot redding
nie. En dit kan nooit nie!"
Dit is dan ook hoekom hierdie optrede van Paulus so belangrik was. Hy kon nie maar in die geheim
werk met Petrus en Barnabas nie. Hy moes dit so publiek doen al was dit uiteraard baie
vernederend. Want, die waarheid van die evangelie was op die spel.
Dink ‘n bietjie aan die geweldige impak wat Petrus en Barnabas se partydigheid vir die probesnydenis gelowiges sou gehad het, as Paulus dit nie hier teengestaan het. Dink aan hoe die
evangelie kon ontwikkel het, ‘n kerk vir die besnedenes, en ‘n kerk vir die onbesnedenes. Dink aan
die effek op die wêreldkerk as hierdie tipe niewesenlike verskille tussen mense tot groepvorming
gelei het. Of erger, as ons almal nog die besnydenis moes nakom, en die offers, en die feeste, en die
Sabbat.
Paulus moes die skynheiligheid van Petrus en Barnabas teenstaan, selfs al het hy ‘n groot leier in die
proses aangevat, en selfs al moes hy sy naby kollega en vriend aanvat. Want, daardeur het hy die
evangelie van Solus Christus beskerm van vervalsing. Daardeur het hy die waarheid van die evangelie
nie net verduidelik nie, maar verdedig.
Daarmee het hy ons almal gehelp om te kan besef dat die enigste onderskeidingsteken in die
geloofsgemeenskap die regverdiging deur die geloof in Christus is. Geen ander onderskeid is legitiem
of aanvaarbaar nie. So het Paulus ons deur hierdie optrede van hom geleer, sowel as die verdediging
daarvan in hierdie brief. En daarom weet ons vandag dat die enigste evangelie wat kan red en
vryheid bring, is die regverdiging deur die geloof in die Here Jesus Christus. Solus Christus.
Dit is die deurslaggewende rede waarom Paulus hierdie groepvorming nie toegelaat het nie en
Petrus en Barnabas direk en publiek daaroor aangevat het. Hy het daarmee geïllustreer dat die
geloof in Christus die enigste en ook genoegsame rede was om besnedenes en onbesnedenes in een
kerk te akkommodeer as broers en susters. Dat die voorskrifte van die wet nie gegeld het as ‘n
toegangsmaatreël tot die geloofsgemeenskap nie.
Want, sê Paulus in vers 18: “As ek wat ek afgebreek het weer opbou, wys ek daarmee dat ek self 'n
oortreder is.” Dit is sonde om die wet weer te probeer nakom as jy jou op die verdienste van die
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Here Jesus verlaat het. Dan geld sy gehoorsaamheid aan die wet nie meer vir jou nie. Dan moet jy
die hele wet nakom. En dit weet almal is nie moontlik nie.
Maar daar is meer. Dit gaan nie net oor die besnydenis van Titus en Timoteus al dan nie. Dit gaan nie
net oor die skynheiligheid van die leiers en kollegas al dan nie. Dit gaan ten diepste oor die
belewenis van die Here Jesus Christus self.
3. Ek leef nie meer nie, Christus leef in my
In die derde plek verduidelik Paulus Solus Christus deur die verwysing na die inwonende Christus
wat in hom lewe wat beteken dat uiterlike oorwegings weggeval het. Dit is nou Solus Christus, alleen
Christus. Hy verduidelik die beginsel van Christus alleen uit die wyse waarop die gemeenskap met
die Here Jesus self gewerk het. As gelowige het elkeen immers self die Here Jesus gehad in jou
binneste wat met jou ‘n pad gestap het.
Die genade wat God vir ons gegee het, is dat ons saam met Christus gekruisig is, sodat ons vir God
kan leef. “Ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my!” sê Paulus in vers 20. Van ‘n werklikheid van
God wat meer in uiterlike dinge bestaan het in die besnydenis en die dieet reëls van die Jode het die
werklikheid van God iets geword wat in ons binneste beleef word.
Dit beteken dat die: “lewe wat ek nou liggaamlik leef, ek in geloof leef in die Seun van God wat my
liefgehad en Homself vir my oorgegee het.” Hy het vir ons die vryheid gegee om elke oomblik van
elke dag in sy teenwoordigheid te lewe. Dit is baie beter as wat die besnydenis of ‘n dieet jou ooit
kon gee.
En elkeen wat dié werklikheid beleef, het die waarheid van die evangelie beleef, trouens, leef die
waarheid van die evangelie, van binne af, nie maar net van buite af in die gehoorsaamheid aan
allerlei voorskrifte nie.
En elkeen wat van dié werklikheid kan getuig, is welkom in die geloofsgemeenskap. Hoort in die
geloofsgemeenskap.
En dit is dié evangelie wat Paulus verduidelik en met alles in hom verdedig. Dit is Solus Christus. Hy
alleen. Daar is geen ander evangelie nie.
Dit is hierdie dogma, die dogma van die Here Jesus Christus, en Hy alleen, waaraan ons met ons hele
lewe verbind moet lewe. Daar is nie ‘n ander weg tot God nie. Jesus Christus is die enigste weg na
die Vader. Jesus is nie ‘n unieke weg nie. Hy is nie ‘n weg langs ander weë nie. Hy is die enigste weg
na die Vader. Solus Christus. Alleen Christus.
En niks mag dié boodskap op enige manier verberg of verander nie. Ons moet dit verduidelik. Ons
moet dit verdedig. Selfs al kos dit ons ‘n hoë prys.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Ons is kinders van God deur geloof
Lees Galasiërs 3
Maarten Luther skryf oor Paulus se skerp en sarkastiese toon in hoofstuk 3 dat ‘n mens ‘n soort
“afstand en koelheid” opmerk by hom. Hy noem hulle nie sy broers en susters soos hy gewoonlik
doen nie. Hy spreek hulle as “Galasiërs” aan om hulle te herinner aan hulle dwaasheid in geloof. Hy
wonder wie hulle “getoor het” om van die ervaring van die Gees se krag in hulle lewens wat deur
geloof werk te eindig by die dwaasheid om deur die wet te probeer om hulle vlees in toom te hou.
Dit sal mos nooit werk nie!
Die rede vir sy skerp toon is dat dit nou maar eenmaal só is dat daar telkens slegte dinge is wat aan
individuele Christene en selfs hele gemeentes bly vasklou. Die feit dat ‘n mens die genade van die
Here ervaar het, verander jou nie skielik in 'n nuwe en perfekte skepsel nie. Dele van die ou natuur
en sy korrupte geaardheid bly voortbestaan. Die Gees van God kan nie alle menslike gebreke in jou
met een slag oorwin nie. Heiligmaking duur tyd.
En dan kan jy die verkeerde keuse maak. Jy kan dink dat die wet jou gaan help. Maar Paulus wil dié
gedagte in die kiem smoor. Vandaar die beklemtoning van geloof as die enigste manier nie net om
jou verhouding met God te herstel nie, maar ook op die pad van heiligmaking te vorder.
Wie het julle getoor met die wet?
Paulus begin met ’n skoot sarkasme om die Galasiërs te ruk uit hulle onbegrip: “Wie het julle
getoor?” Want Paulus kan dit doodgewoon nie glo dat mense wat deur geloof in Jesus Christus die
wonder van die Heilige Gees ontvang, só afvallig kan raak dat hulle by gehoorsaamheid aan die wet
kan eindig nie. In hoofstuk 5 sal hy die ander kant beklemtoon dat mense nie by die genade moet
begin en weer by die sonde moet eindig nie.
In hoofstuk 2 het hy vir hulle gewys dat Titus nie besny is nie, want sy geloof in die Here Jesus
Christus was genoeg. Hy het vir hulle van sy publieke teenstand vertel teen die skynheiligheid van
Petrus en Barnabas wat ewe skielik soos Jode begin optree het, toe van die Jode hulle neuse
opgetrek het vir die etes saam met gelowiges uit die heidene. En hy het vir hulle ook vertel van die
heerlike werklikheid van Jesus Christus wat in hulle woon en wat só ‘n werklikheid is dat dit is asof
hulle nie meer leef nie, maar Christus in hulle.
Dit is die gedeelde ervarings van alle gelowiges. Dat Jesus in ons kom woon. Dat ons die krag van die
Gees ontvang.
Maar hoe op aarde, sê Paulus, kan julle dink dat dit deur die gehoorsaamheid aan die wet kan
gebeur? Die wet is ‘n belangrike deel van die Bybel. Dit het ‘n baie belangrike funksie, soos hy verder
op sal uitbrei in vers 19-25, veral in die funksie as ‘n toesighouer en oppasser sodat ons die wonder
van Christus nie sal mis nie.
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Die wet is soos twee heinings langs die pad wat keer dat ‘n mens nie van die pad na en saam met
Christus afwyk nie. Maar die wet kan jou nie die werklikheid van Christus gee nie. Net geloof kan dit
doen.
God se werk in hulle het ’n werklikheid geword deur die geloof en die krag van die Heilige Gees, nie
deur die wet of hulle eie krag nie. Die krag van die evangelie het in hulle lewens losgebars deur hulle
geloof in Christus. Sola fide.
Paulus herinner hulle aan hulle eerste ervaring van geloof
Ek weet nie hoe gereeld jy terugdink aan jou eerste ervaring van geloof nie. Maar, dit is wat Paulus
hier met die Galasiërs doen. Dink ‘n bietjie terug hoe dit gekom het dat julle deel van die
geloofsgemeenskap geword het. Julle was heidene, nie wetsgehoorsame Jode nie. En julle het die
boodskap van die Here Jesus Christus as gekruisigde omarm en die vergifnis en nuwe lewe wat Hy
gee omhels. En julle die Heilige Gees ontvang en die pad saam met ons begin loop. Ons kan selfs ook
van die verhale lees in Handelinge 13-14.
Jy kan self terugdink aan jou eerste ervaring van die Here Jesus Christus. Ek kan jou wed dat dit nie
was omdat jy die wet gehoorsaam het nie. Dit sal eerder wees dat jy bewus geword het van jou
sonde deurdat jy juis nie die wet kon hou nie, en genade en vergifnis nodig gehad het. En toe jy in
geloof jou vertroue op die Here Jesus Christus geplaas het, toe het daar ‘n las van jou skouers
afgeval, die wete dat Hy jou vergewe het, dat Hy nou in jou kom woon, dat Hy nou jou metgesel
word, dat Hy van nou af jou Here en Leidsman sal wees.
En dit is so belangrik om hieraan herinner te word, want anders eindig jy met die krag van jou
menslike vlees, en ontbeer jy die krag van die Heilige Gees wat aan jou gegee is vanweë jou geloof
en vertroue in die Here Jesus Christus.
Natuurlik het jou bekering ingesluit dat jy begin het om die Here Jesus te volg en sy woorde ter harte
te neem, en jy het die Woord begin lees en vanuit die beloftes daarin begin leef. Maar jou saligheid
was nie afhanklik van jou gehoorsaamheid aan die wet nie. Dit was iets wat God vir jou gegee het dié
dag toe jy begin glo het in die Here Jesus Christus.
Skrifberoep bepaal ons geloof
Paulus bly egter nie net by hulle ervaring van geloof nie. Want, dit is subjektief. Nee, hy gebruik ses
aanhalings uit die Skrif om vir hulle die waarheid daarvan te onderstreep. Hy is terdeë bewus van die
valse evangelie wat van die Joodse dwaalleraars versprei en wou hulle dwase Skrifgebruik aan die
kaak stel, sodat hy hulle kan troef met ‘n verantwoorde Skrifgebruik.
1. In vers 6 haal Paulus uit Genesis 15:6 aan: “Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom
as regverdiging gereken.” Hy wou teenoor die Joodse skynheiliges beklemtoon dat geloof die
beginpunt is van ‘n verhouding met God, nie die wet nie. Hy wou hê hulle moet besef dat die mense
wat op geloof staatmaak, in der waarheid die kinders van Abraham is.
Sy teenstanders het daarteenoor geleer – heel moontlik op grond van Gen. 17:13 – dat dit nie net
om die geloof gaan nie, maar ook en veral oor die besnydenis; dat die besnydenis ’n “blywende
verbond” is wat ook deur die heidene nagekom moet word, soos dit daar inderdaad staan.
Maar Paulus troef dit deur ook uit Genesis aan te haal, maar uit ‘n vroeër teks, uit Genesis 15:6,
waar Abraham se geloof vóór sy besnydenis aangehaal word. Die gebeurtenis gaan na sy mening die
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verhaal van Genesis 17 oor die besnydenis vóóraf en is daarom van meer deurslaggewende
betekenis!
In Romeine 4:13 vv. sou Paulus nog meer hieroor skrywe om dié punt finaal te onderstreep. Paulus
beklemtoon dus dat geloof ’n belangriker respons is as die nakoming van die besnydenis, geïllustreer
in die lewe van Abraham: “dié wat glo, (is) kinders van Abraham”.
2. In vers 8 haal hy die Skrif uit Genesis 12:3 aan wat volgens hom vooruit gesien het dat God die
heidene op grond van geloof sou vryspreek. Daarom het die Skrif die evangelie reeds vooraf aan
Abraham verkondig: “In jou sal al die nasies geseën word.” En daarom word die mense wat glo, saam
met die gelowige Abraham geseën.
3. In vers 10 haal hy uit Deuteronomium 27:26 aan wat dié gedagte bevestig dat diegene wat op die
nakoming van die wet staatmaak, eintlik val onder 'n vloek, want daar staan geskryf: “Vervloek is
elkeen wat nie by alles wat in die boek van die wet geskryf staan, hou en dit uitvoer nie.” Jy is dus
gedoem as jy die wet probeer nakom.
4. In vers 11 haal hy uit Habakuk 2:4 aan wat dié gedagte nog verder onderstreep dat niemand op
grond van die wet voor God geregverdig kan word nie, want die profeet het verkondig: “Wie
geregverdig is op grond van geloof, sal leef.” Die lewe lê in die geloof, nie in die wet opgesluit nie.
5. In vers 12 haal hy uit Levitikus 18:5 aan en onderstreep verder dat die wet teenoor die geloof
staan, en daarom nie daarop gegrond kan wees nie, want die wet kan nie vir jou die oorvloed van
lewe gee wat die geloof in Jesus Christus kan nie. Sy stelling uit Levitikus kan eintlik vir albei, die wet
en die geloof, geld: “Wie dit nakom, sal daardeur leef.” As jy die wet nakom, is dit al wat jy het, en jy
sal daardeur leef, of meer korrek, daardeur sterf, omdat daar ‘n vloek rus op elkeen wat die wet
probeer nakom en nie daarin slaag nie. Net Jesus Christus kon dit doen. Daarom is die geloof die
enigste manier om die vloek van die wet te ontglip.
6. In vers 13 haal hy uit Deuteronomium 21:23 aan waarmee hy die wonderlike waarheid verkondig
dat Christus ons vrygekoop het van die vervloeking van die wet toe Hy vir ons vervloek is, want daar
staan geskryf: “Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang.” Die doel daarmee was dat die seën wat
Abraham ontvang het in Christus Jesus na die nasies sou gaan, en dat almal die Gees wat beloof is,
deur die geloof sou ontvang.
Dít is die wonderlike werklikheid van geloof. En niemand moet julle anders leer nie, sê Paulus. En
julle moet niemand glo wat nie met hierdie konsekwente boodskap van die Bybel werk nie. Jy hoef
nie geleerd te wees om dié dinge te verstaan nie. Dit is helder in die Skrif.
Die voorrang van die verbond bo die wet
Maar Paulus is nie klaar nie. Hy weet dat hulle nog meer ammunisie nodig het om die Joodse
dwaalleraars die hoof te bied. Daarom gee hy hulle nog ‘n aanhaling in vers 16, dié keer uit Genesis
12:7 (vgl. soortgelyke ooreenkomste in Gen. 13:15; 17:7; 24:7). En dié keer argumenteer hy dat die
verbond bó die wet in rangorde geld. Hy koppel dit aan 'n voorbeeld uit die daaglikse lewe, dié van
iemand se testament. Nadat dit bekragtig is, kan niemand dit ongeldig maak of bepalings byvoeg nie.
Dit is geldig en die enigste basis van beoordeling vir wat met die bemakings uit die testament kan
gebeur.
En volgens Genesis 12:7 word daar in die enkelvoud van Abraham se saad gepraat, en hoewel ‘n
mens dit as nakomelinge kan vertaal, om sin te maak daarvan in Genesis, kan Paulus met reg sê, die
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eintlike bedoeling van Genesis is om van Een Nakomeling te praat, en dít is Christus, die ware
Nakomeling van Abraham.
Die verbond is dus van krag in die Een Nakomeling, dit is Christus. Die wet wat daarna gegee is, kan
nie die testament van God wat in Jesus Christus van krag word, tot niet maak nie. Die wet kan nie die
genade wat God aan Abraham deur ‘n belofte toegesê het, vervang nie.
Watter rol speel die wet dan?
Paulus weet dat dit daarom noodsaaklik is om die rol van die wet uit te spel, want as die verbond
geldig is sonder die wet, en die geloof ‘n mens deel van God se verbond maak, hoekom was die wet
dan nodig?
En onthou, vir die gelowiges uit die Joodse volk was dit geen klein saak nie, want hulle identiteit as
die Godsvolk was letterlik op die spel, in terme van die unieke kenmerke wat hulle
gemeenskapslewe gekenmerk het: die besnydenis, die reinheidswette veral rondom hulle dieet, en
die nakoming van feeste veral die Sabbat.
Paulus weet egter dat sulke argumente die dood in die pot is vir geloof in God onder die
heidennasies. As jy eers ’n Jood moet word voor jy regtig ’n Christen kan wees, word die sentrale
betekenis van die Christus-evangelie versaak en word nie net ’n kulturele kenmerk ’n voorwaarde vir
geloof gemaak nie, maar word wetsgehoorsaamheid beklemtoon bo die genade wat deur die geloof
werk.
En dit kan nie. Dit rand die betekenis van die vryheid wat Christus gebring het van die wet in sy wese
aan. En dit maak van die Christelike geloof ’n eksklusiewe Joodse beweging wat nie universele impak
kan hê nie, omdat dit nie die heidennasies kan insluit nie.
So watter rol speel die wet dan? Wel, sê Paulus, die wet was bedoel as ’n tydelike maatreël totdat
hierdie nakomeling, Christus, die vryspraak van die vloek van die wet sou bring, en almal dit deur die
geloof kon ontvang. “Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in
Jesus Christus.”
Die wet was ‘n noodsaaklikheid weens die sonde. Dit was gegee as ‘n toesighouer, as ‘n oppasser, as
‘n begeleier om gelowiges te help kies tussen goed en kwaad, tussen wat die Here se goedkeuring
wegdra en wat teen sy wil was.
Die wet was daarom nie in stryd met die beloftes van God wat deur geloof ontvang kon word nie.
“Hoegenaamd nie!” sê Paulus. Die wet was net nie genoeg nie, weens die sondigheid van die mense.
Die wet kon nie keer dat mense steeds afdraai van die pad wat God vir hulle aangedui het. Hulle het
die heinings langs die pad geïgnoreer en verwerp en selfs verander sodat hulle kon leef volgens hulle
eie begeertes.
Net Christus kon die ware vryheid bring waarin ‘n mens God se wil nie nakom omdat daar ‘n geentoegang bordjie op die heinings langs die pad geplaas is nie, maar omdat hulle van binne af deur
Christus skoongemaak sou word deur sy vergifnis en verlossing.
Die wet se funksie as ‘n beperker van die boosheid – soos Calvyn daaroor gepraat het – het dus in
Christus onnodig geraak. Waar die wet dít wat jy in jou binneste wou doen, gekeer het, as jy jou
daaraan gesteur het, maar niks kon doen om die begeerte na die sonde uit te wis nie, het geloof in
Christus vir ons daardie vryheid kom gee.
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Calvyn sou aangaan om te sê dat almal wat in geloof in Christus van binne af gereinig is, sal daarom
inderdaad die wet kan nakom, maar nie langer as ‘n manier om die sonde te beperk nie, maar as ‘n
manier om in dankbaarheid in alles te leef soos God wil. Nie omdat jy bang is vir die wet nie, maar
omdat jy vry is van die sonde wat jou liefde vir God en jou naaste aan bande gelê het.
Paulus sou nog verder hieroor skryf in Romeine 1-8 en nog meer uitbrei oor die wonderlike werk van
die Heilige Gees om ons in die vryheid wat God gee, te laat lewe, soos hy wel in Galasiërs 5 sou begin
aanroer het. En hy sou later vir Timoteus in sy eerste pastorale brief nog meer sê oor die positiewe
funksie van die wet, iets wat ‘n neerslag gevind het in ons eie belydenisskrifte, veral in Nederlandse
Geloofsbelydenis 25 en die derde deel van die Heidelbergse Kategismus.
Maar dit is genoeg vir nou. Paulus se punt is gemaak. En hy sluit sy oorsig oor die voorrang van
geloof af met ‘n ongelooflike boodskap in vers 26-29.
Gelowiges is kinders en erfgename van God
Die wonderlike waarheid van die Christendom is dat ons: “almal kinders van God is deur die geloof in
Christus Jesus.” Daarvan is ons doop ‘n teken. Daarvan is ons lewe in Christus ‘n teken: “want ons
wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek.” Die doop is die seël van ons inlywing
in die liggaam van Christus, maak nie saak op watter tyd dit gebeur het nie. Ons lewe in Christus is
die teken van ons inblywing in die liggaam van Christus.
En omdat ons gedoop is en omdat ons in die Here Jesus Christus lewe, kan ons saam met Paulus die
wonderlike werklikheid vier: “Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer
man of vrou nie, want julle almal is één in Christus Jesus!”
En op die koop toe: “En as julle aan Christus behoort, dan is julle nakomelinge van Abraham en
ooreenkomstig die belofte erfgename.”
Die praktiese implikasie hiervan is geweldig.
Dit is nie meer die besnydenis wat die onderskeidende teken van die Godsvolk is nie. Daardie rol
word nou deur geloof vervul. Elkeen wat glo, behoort aan Christus en is daarom nakomelinge van
Abraham en deel van die verbondsbeloftes van God.
Dit beteken ook dat in Christus is almal één. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry,
man of vrou is nie. In Christus Jesus is almal nou één.
Die oomblik as jy in die vryspraak deur die geloof gedeel het, is jy ook in gemeenskap met elke ander
mens wat in die vryspraak van die geloof gedeel het. En daar is geen onderskeid nie. Ras of etnisiteit
of taal of sosiale status of geslagtelikheid is nie meer bepalende elemente in ons Christelike
identiteit nie, net die geloof in Christus Jesus. ’n Mens kan dit nie sterk genoeg sê nie: In Christus
Jesus is almal één!
En heiligmaking word nie deur gehoorsaamheid aan die wet bereik en bewerk nie, slegs deur die
geloof in die Here Jesus Christus en in die begeleiding van die Heilige Gees om die werke van die
vlees dood te maak en Hom toe te laat om die vrug van die Gees in jou aan die werk te sit, dít
waaroor hoofstuk 5 en 6 gaan uitbrei.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Ons is kinders van die belofte
Lees Galasiërs 4
Een van die groot ontdekkings van die Reformasie was om die Bybel BOEK VIR BOEK te lees. Die
gebruik in die Middeleeue was om met ‘n teks of ‘n gedeelte daarvan te werk. Dit is waarom ons op
die hele brief aan die Galasiërs fokus – en in hierdie Bybelstudieboek op al Paulus se briewe – en nie
net ‘n gedeelte of ‘n teks uitlig en met dít as tema die boodskap bring nie. Daar is natuurlik niks fout
met ‘n tematiese boodskap nie. Dit is verseker makliker om te verteer! Maar, dan mis ‘n mens die
diepgang van die Skrif, die fyn nuanses van die diep denke wat die Here deur sy Woord in ons wil
stimuleer.
Dit is natuurlik baie meer uitdagend om só te lees! Want, jy moet baie meer dinge inneem en in
gedagte hou, sodat jy uit al die informasie wat Paulus hier gee, die lyn van sy argument kan begin
volg en uiteindelik sin maak van wat hy vir ‘n mens wil sê.
Nog ‘n fokus van die Reformasie was dat ons leef óf deur die dood makende wet óf deur die
LEWEGEWENDE BELOFTE van die Woord. ‘n Baie spesifieke interpretasie van Sola scriptura, dit
waaroor ons nou onder andere gaan praat. Sola scriptura gaan nie net oor die teks van die Bybel as
sodanig nie, d.w.s dat dit die Woord van God is nie, maar oor die belofte wat God deur die teks van
die Bybel in ons lewe aan die werk sit en waarmee Hy ons lewens verander, want ons bely immers
dat ons die lewende stem van God in die Bybel hoor.
Dit is waaroor hierdie gedeelte in hoofstuk 4 gaan veral in die laaste gedeelte waar Hagar en Sara as
‘n allegorie, d.w.s. as simbole van die wet en die belofte, gebruik word. En wat Paulus met hulle
storie gaan doen, is om die punt van die brief te onderstreep, dat God ons vry gemaak het van die
wet en van die sonde om sy kinders te wees. Ons is nie slawe nie, maar kinders. Ons is vry burgers
en erfgename van God se koninkryk.
En Paulus wil ons help om hierdie VRYHEID TE ONTDEK en om in daardie vryheid vas te staan soos
hy in hoofstuk 5 verder prakties gaan uitspel. Daarom spreek hy steeds die gevaar van die wet aan,
soos hy eintlik al die hele eerste vier hoofstukke doen, maar veral in hoofstuk 3 en 4, want die wet is
iets wat jou verslaaf, wat jou vryheid weg neem. Maar, hy gaan net soseer die gevaar van die sonde
aanspreek in die volgende hoofstuk, want die sonde is ook iets wat jou verslaaf, wat jou vryheid weg
neem.
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Hy wil hê dat ons só bewus word van die vryheid wat God deur die Here Jesus Christus vir ons gee,
en deur die krag van die Gees in ons lewens aan die werk sit, dat ons in daardie vryheid sal vasstaan,
‘n vryheid wat nie die wet nodig het om te weet wat reg en verkeerd is nie, maar deur die Gees
begelei sal word om van binne af nee te sê vir die sonde wat ons wil verslaaf. Paulus wil ons vry van
wettiese beginsels maak, maar ook vry van losbandigheid, waarin ons ‘n wet vir onsself raak.
Dit is die spits van Paulus se argument wat ons in hierdie hoofstuk gaan hoor.
Paulus sê vir ons hier vyf dinge wat almal draai rondom die feit dat ons nie meer slawe is nie, maar
kinders van God; dat ons nie meer verslaaf is aan allerlei voorskrifte nie, maar vry is van die wet en
van die sonde om God as sy kind te kan dien. Die wet is soos ‘n hok waarin jy jouself vasketting, in
die hoop dat dit die sonde in jou sal bedwing, maar dit beteken nie dat jy binne in jou hart verander
nie. Die sonde is daarenteen soos ‘n moeras waarin jy vasgesuig word, wat weer beteken dat jy nie
in ‘n nuwe lewe kan wandel nie; dat jy nie die vryheid van ‘n kind van God aan die wêreld kan
demonstreer nie.
1. Jy is nie meer ‘n slaaf nie, maar ‘n kind
Wat jy in die eerste plek moet agterkom is dat jy nie meer ‘n slaaf is nie, maar ‘n kind. Ons weet dit
deur die genade van die Here Jesus Christus wat ons die voorreg gegee het om kinders van God te
word. Ons weet dit ook deur die werk van die Heilige Gees in ons harte wat in ons roep: “Abba,
Vader.”
Ons moet seker wees dat ons in hierdie genade van God staan, nie vanweë ons eie vermoëns nie,
maar deur die werk van Christus. Ons is kinders van God. Ons is nie slawe nie. Ons is vry mense, vry
van die wet, en vry van die sonde. So seker soos ons is dat Christus God behaag, so seker kan ons
wees dat ons God ook behaag, want Christus is in ons.
En alhoewel ons daagliks steeds sondes doen: “buig God se genade oor ons” soos Maarten Luther sê.
Daarom kan sonde ons nie die genade van God laat betwyfel nie. Ons sekerheid is van Christus,
daardie magtige held wat die wet, die sonde, die dood en alle booshede oorwin het. Solank as wat
Hy aan die regterhand van God sit om vir ons te bid, het ons niks om van die toorn van God te vrees
nie.
2. Hoe kan jy dan weer ‘n slaaf wil word?
Dit is waarom dit in die tweede plek vir Paulus so swaar is wat hy van die mense van Galasië
agterkom. Hulle stel hulle eie kindskap, hulle eie vryheid, in gevaar deur nou onder die druk van die
Joodse gelowiges die wet te probeer nakom, om hulle metafories gesproke in ‘n hok van moets en
moenies op te sluit.
Hoe kan ‘n mens dit aan jouself doen om die weg van die wet bewandel deur jou te steur aan die
besnydenis, die feeste, die seremonies, die dieet reëls, as Christus jou dan vry gemaak het daarvan?
Dit maak nie sin nie. Die voorskrifte verslaaf jou en maak dat jy nie na die lewende stem van God in
die Woord alleen sal luister nie, maar na die reeks voorskrifte in die wet wat reeds vervul is en nie
meer van toepassing is op die lewe van ‘n kind van God nie.
Nee, sê Paulus, ons moet vasstaan in die genade wat God vir ons gegee het. Dit is vanuit ‘n nuwe
hart wat ons die Here dien, nie vanuit ‘n uiterlike nakoming van die wet nie.
Dit is deur die innerlike versekering van die genade van God wat die Here Jesus Christus deur sy Gees
aan ons gee – en dit is ‘n baie reële ervaring – dat ons in beweging gebring word om God se stem in
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sy Woord op te soek, om Hom te prys en om die naam van Christus voor die mense te bely, en om
diens te lewer waar God ons wil gebruik. Dit is wat kinders van die Here doen, om mense wat
swaarkry, te help en om te troos as slegte goed met ander gebeur. Vanuit ‘n hart wat omgee, nie
omdat daar ‘n voorskrif is wat bepaal dat ons dit moet doen nie.
3. Christus moet gestalte in julle kry
Paulus hou in die derde plek aan om die teologie van die Jode af te skiet wat die nakom van die wet
beklemtoon as ‘n manier om salig te word. Uiteraard is daar natuurlik ook ’n positiewe funksie van
die wet in terme van lewenstyl, veral as ‘n mens aan die Tien Gebooie dink. Die Tien Gebooie
beskerm families deur ouerliefde uit te spel (5de gebod); dit beskerm lewe deur ’n verbod op
doodmaak te plaas (6de gebod); dit beskerm die huwelik deur ’n verbod op egbreuk te plaas (7de
gebod); ensomeer.
En hierdie tipe beskerming van die boosheid bly die positiewe funksie van die wet in die lewe van
gelowiges selfs in die nuwe bedeling. Daarom lê Jesus die wet uit in die Bergrede as ‘n integrale deel
van sy volgelinge se lewe (Matt. 5-7) en som Hy die wet as die dubbele liefdesgebod op in die
evangelies as riglyn vir gelowiges van die nuwe bedeling (Matt. 22 bv.). Ook Paulus skryf baie positief
oor die wet op talle ander plekke – in Romeine (13) en sy eerste brief aan Timoteus (1) om net ‘n
paar voorbeelde te noem. Só ook Jakobus, die broer van Jesus, in sy brief wat eintlik ‘n soort uitleg
van die Bergrede is.
Maar die oomblik as jy dink dat die nakoming van die wet vir jou in God se guns kan laat kom, moet
Paulus dit aan die kaak stel. Want dan kan jy nie die wonder van die Here Jesus Christus se werk in
jou hart waardeer en Hom sy doel met jou laat bereik nie. Daarom, eerder as dat jy die wet probeer
nakom, moet jy fokus daarop dat Christus in jou gestalte kry.
Trouens, soos jy agterkom dat daar in jou ‘n beweging is na die goeie, d.w.s. van binne af, sonder dat
daar ‘n uiterlike voorskrif is wat jou dwing om die goeie te doen nie, is dit soos ‘n beëdigde
verklaring van die Heilige Gees, sê Maarten Luther, ‘n “affidavit”, wat getuig van Christus wat
gestalte kry in jou. Hoe meer Christus ‘n werklikheid in jou word, hoe meer is daar ‘n honger na God
en sy Woord en hoe meer ervaar jy dat jy die vrug van sy genade in jou lewe begin dra. En hoe meer
dié dinge toeneem, hoe sekerder kan jy wees dat die Here waarlik in jou hart en lewe aan die werk
is, dat Hy gestalte in jou begin kry.
Eerder as om dat die wet te probeer nakom in allerlei voorskrifte, moet jy op Christus fokus en
jouself daagliks daaraan herinner dat God in Christus met jou tevrede is. Jy is sy kind. Jy is nie meer
‘n slaaf nie. Nie van die wet nie. Ook nie van die sonde nie. En kan jy Hom dien uit die vryheid wat Hy
jou gegee het om Hom en Hom alleen te aanbid.
Dit is wat die Woord ons immers leer. Dit is ‘n sekerheid wat ons kry uit die Woord dat ons God se
kinders is. Jy kan saam met Maarten Luther bid: "Ek is reg met God. Ek het die Heilige Gees. Christus,
in wie ek glo, maak my waardig. Ek hoor graag, lees, sing en skryf van Hom. Ek wil niks anders hê as
dat die evangelie van Christus oral in die wêreld bekend word nie en dat baie, baie mense tot geloof
in Hom gebring sal word."
En soos jy dit bid, sal jy ervaar dat dit al hoe meer waar word van jou; dat Christus gestalte in jou kry.
4. Die Skrif sal julle oortuig dat julle kinders van die belofte is
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Charles Taylor skryf oor die moderne fokus om jou identiteit op jou eie keuse oor bv. gender en
lewenstyl te bou. Dit is wat die sekularisme aan ons doen. Ons dink dat ons eie keuses, gebaseer op
ons begeertes en behoeftes, ons vrymaak, maar in der waarheid maak dit ons ‘n slaaf van ons eie
keuses. Op die koop toe, maak ‘n keuse wat afwyk van God se geopenbaarde wil in sy Woord jou ‘n
vyand van God en sy visie vir die lewe. En sluit jy die vryheid wat God gee vir jouself toe. As jy jou eie
identiteit kies, stel jy jou identiteit in Christus in gevaar.
Want dit is juis wat God in ons verander het, deur ons kinders van die belofte te maak. Dit is die
wonderlike ding wat met die Galasiërs gebeur het toe hulle God leer ken het – “of liewer, dat Hy
hulle ken”! Hulle het kinders van die belofte geword, en Paulus wil hulle aanmoedig om in die
vryheid wat Christus vir hulle bewerk het, te volhard, anders vrees hy dat sy harde werk verniet sou
kon wees.
Daarom smeek hy hulle in die vierde plek om nie van die evangelie afvallig te raak nie; om terug te
dink aan hoe hulle die evangelie die eerste keer ontvang het; om sy insette, al was hy siek, te
onthou; om die vreugde te herroep van hulle eerste bewussyn van Christus, waarin hulle Paulus
ervaar het: “asof ek Christus Jesus self was”. “Daardie mense”, die mense wat die wet beklemtoon,
moet die Galasiërs dus nie van hulle eerste vreugde ontroof nie. Hulle moet weer die beloftes wat
God vir hulle waargemaak het, wat gebaseer is op die sewe tekste wat hy in hoofstuk 3 aangehaal
het, herroep en die krag daarvan toelaat in hulle lewe. Daarvoor pleit Paulus.
Paulus gebruik die Bybelse boodskap oor Hagar en Sara as figuurlike simbole of analogieë van twee
verbonde wat teenoor mekaar staan. Wat sê die Skrif, sê hy?:
•
•
•

Hagar, die slavin, staan vir die verbond van die wet; Sara, die vrygeborene, staan vir die
verbond van die belofte, soos God dit in Genesis geopenbaar het.
Hagar het ’n kind gehad volgens hulle eie besluit. Sara het ’n kind gehad volgens God se
belofte, soos God dit in Genesis geopenbaar het.
Hagar staan (volgens Paulus se allegoriese verstaan) vir Sinaiberg wat ’n beeld is van die
huidige Jerusalem (as geestelike sentrum); Sara, by implikasie, staan vir die hemelse
Jerusalem.

Gelowiges is volgens dié beeld kinders van Sara, kinders van die belofte in die Skrif, kinders wat vry
geborenes is, en wat hulle nie weer onder ’n slawejuk hoef of inderdaad mag begeef nie. Anders sou
hulle slawekinders van Hagar wees.
5. Leef dan as vry mense uit die beloftes van die Skrif
So, die vraag is, in die vyfde plek, hoe kan ons in die vryheid van hierdie belofte vasstaan? Want
vryheid kan verloor word, óf deur in die hok van wettiese voorskrifte te verval óf jou vryheid te
misbruik om sonde te doen en in die moeras van losbandigheid te lewe.
Wel, deurdat ons op die krag van die Gees begin staatmaak wat sy krag in ons vrystel soos ons
volgens die beloftes in die Skrif begin lewe. En daarvan gaan hy in hoofstuk 5 ‘n hele paar
voorbeelde gee: “Leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van ons sondige aard
uitvoer nie.” En; “Almal wat aan Christus Jesus behoort, het ons sondige aard saam met sy hartstogte
en begeertes gekruisig.”
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Deur hierdie beloftes vir onsself toe te eien, kan ons die sonde oorwin, nie deur die krag van die wet
van moets en moenies nie. Want die wet sal ons nie in die finale instansie kan help nie, net die krag
van die Gees wat die Woord se beloftes operasioneel maak in ons lewens.
Dit beteken natuurlik nie dat ons nou vry is om die sonde te doen nie! Trouens, dit sal die toppunt
van dwaasheid wees om steeds in die sonde voort te leef, omdat jy staatmaak op die feit dat jy nou
nie meer onder die wet is nie, terwyl hierdie sondes juis die dinge is waarvan God ons vrygemaak
het, soos wat Galasiërs 5 sal uitspel. Ons moet in die vryheid vasstaan waartoe Christus ons
vrygemaak het, die vryheid van die wet, maar tegelykertyd ook in die vryheid van die sonde.
Wat ons moet verstaan, is dat die sonde nie sondig is, omdat daar ‘n wet is wat dinge verbied nie.
Sonde is sonde omdat dit God se wil, sy beloftes vir die lewe, dwarsboom. Dit is waarom ‘n mens
steeds in bv. die Tien Gebooie God se wil kan raaksien, nie omdat dit soseer deel is van die wet nie,
maar omdat dit God se wil uitdruk vir alle tye.
Daar is net een manier om vry te word van die sonde en dit is om die Gees toe te laat om jou skoon
te maak en die lewe en beloftes van God, soos dit in die Skrif vir ons geopenbaar word, in jou aan die
gang te sit. Dan kom die genade in jou aan die werk wat jou skoonmaak, en vervang dit die
moedeloosheid wat die nakoming van die wet in jou losmaak, sodat jy vry van die sonde kan lewe.
Die Gees wil jou skoonmaak van die dinge van die sondige natuur. Daarom moet jy nee sê vir die
wet, sowel as vir die sonde, deur jou vryheid te soek in die krag van die inwonende en vervullende
Gees, soos Gal. 5:18 hulle sal aanmoedig. Dan sal hulle die vrug van die Gees kan dra, soos Gal. 5:22
dit sal uitspel.
Die lewe in die Gees en volgens die beloftes van God staan dus teenoor die lewe volgens die wet
sowel as teenoor die lewe in die sonde. Sonde raak só maklik jou identiteit, as dit deel van jou
lewenstyl begin raak, dat jy doodgewoon eindig as ‘n slaaf van jou eie begeertes. En dan is daar vir
jou geen verlossing meer moontlik nie. Wie hom of haar immers aan die sondes wat Paulus gaan
uitspel, skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.
Dié wat aan Christus behoort, het dus hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes
gekruisig. Hulle is vrygemaak deur die Gees, daarom moet die Gees nou hulle lewe bepaal.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Ons leef deur die Gees
Lees Galasiërs 5
Ons Westerse samelewing het tot ‘n groot mate die Franse Revolusie se slagspreuk van die laat 18de
eeu omarm: Liberté, Égalité, Fraternité – vryheid, gelykheid en broederskap. Broederskap natuurlik
bedoel in die sin van menswees, nie geslagtelik nie. Hierdie gedagtes was ‘n natuurlike uitvloeisel
van die Verligting van die 17de-18de eeu met sy klem op die rede en die wetenskap. Wat die Franse
Revolusie egter skerp in die kollig gebring het, was die fokus op die bevryding van die individu van
die gesag wat sisteme en waardestelsels op hulle uitgeoefen het, in die kerk sowel as in die staat.
Die effek op die kerk was natuurlik enorm. Want, die vryheid waarvan die Franse Revolusie gepraat
het, was nie die vryheid wat in Christus beskikbaar was nie, maar was afgestem op die vryheid van
die individu. Die mens se begeertes en behoeftes het in die sentrum kom staan. En vryheid het
beteken dat jy kan kies hoe om te leef.
•
•
•
•
•

Jy kon bepaal wat belangrik was vir jou.
Jy kon die waardes kies waarvolgens jy leef.
En niemand kon met jou daaroor stry nie.
Almal moes verdraagsaam wees, al het dié vryheid in konflik gekom met die waardes wat
deur die eeue deur die Skrif en die belydenis beklemtoon is.
Want vryheid het die vryheid van die individu beteken.

Nou, dit is nie die vryheid waarvan Paulus in sy brief aan die Galasiërs praat nie. Die vryheid waarvan
Paulus praat, is die vryheid van die gewete voor God, die vryheid van die ewige toorn van God op
die sonde:
•
•
•
•

Vryheid is om nooit weer bang te wees dat jy gestraf sal word vir jou sonde nie.
Vryheid is om te weet dat God in Christus jou as sy kind aangeneem het.
Vryheid is om te weet dat God nooit weer vir jou kwaad sal wees oor jou sonde nie.
Vryheid is om te weet dat God ‘n plek vir jou voorberei het om vir ewig saam met jou te
lewe.

Dít is die vryheid wat Christus gebring. Dit is daarom ook ‘n vryheid van die wet. Dit is ‘n vryheid van
die sonde. Dit is ‘n vryheid van die dood en die mag wat dit oor ons uitoefen. En dít is die vryheid
waarin ons moet vasstaan.
Die evangelie van genade
In die eerste deel van hoofstuk vyf beklemtoon Paulus dit dat die evangelie wat hy verkondig, die
evangelie van genade is wat deur die Gees in hulle lewens aan die gang gesit is, ‘n genade wat hulle
leer om hulle geloof deur die liefde in dade om te sit. Hulle is vry om God te dien. Sola gratia.
Paulus maak daarom ’n dringende appèl op hulle om nie hulle band met hierdie genade van de Here
Jesus Christus te verloor deur die dwaasheid van die Joodse wetsdrywers nie. En hy maak aanspraak
op die persoonlike band wat hom met hulle verbind. Om die waarheid te sê, hy vertrou dat hulle vas
sal bly staan in wat hy hulle geleer het, en hoop dat die dwaalleraars liewer hulleself ernstig sal
beseer …
Paulus gaan so ver as om te sê dat jy die genade van God verbeur as jy jou besny. Jy verloor jou
vryheid. Want, dan moet jy die hele wet nakom. Jy kan nie selektief wees en net een of twee goed
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kies wat jou pas om na te kom nie. Daarom dat hy sê dat in die evangelie van genade: “Al wat van
belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan” (Gal. 5:6).
Ons geloof in Christus moet deur die liefde in dade omgesit word
Paulus probeer hiermee dus die volgende regkry:
•

•

Hulle identiteit moet in die genade van Christus gesoek word en nie in die Joodse wet- en
kultuurgebruike nie, anders loop hulle gevaar om terug te val in ’n eksklusiewe Joodse geloof
en dit by mense wat nie eers ware Jode is nie. Hulle is juis vrygemaak van die las van die
wet.
Hulle gedrag moet in ’n geloofsverhouding met Christus gevestig wees deur die werk van die
Gees, anders loop hulle gevaar om te leef dat hulle Christus se genade kan verbeur. Hulle is
juis vrygemaak van die las van die sonde.

En moenie dink dat ons vry is van hierdie versoeking om die wet na te kom nie. Dink net terug aan
die Sabbat wetgewing wat nog tot onlangs deel van ons land se wette was (nogal toegepas op ’n
Sondag!) en in die kerk met oorgawe nagevolg is. Dit het berus op ’n Joodse interpretasie van die
wet, nogal ’n verskraalde een, want ons het nie die besnydenis toegepas nie! En dan praat ons nie
eers van die stig van aparte kerke wat op ’n ras-gebaseerde interpretasie van die Skrif begrond was
nie, en eweneens ’n wet vir die gemeenskap van gelowiges geword het nie. Ons kerk ly nou nog aan
die gevolge van daardie dwaasheid.
Die wet is nie ‘n toetrede riglyn waardeur jy die geloofsgemeenskap kan binne kom nie. Die wet het
wel die funksie dat dit jou van jou sonde bewus maak, dat dit die boosheid beperk. Maar sy grootste
funksie in die gelowige se lewe is dat dit ‘n reël van dankbaarheid is. Dit is ‘n gedragsriglyn. Die
diepste betekenis van die wet lê in die lewenstyl wat God deur sy Gees in ons vestig sodat ons van
binne af volgens sy wil kan lewe.
Paulus se woorde is dus gemik teen enige reël wat ons van toepassing maak op die gemeenskap van
die gelowiges as ‘n hekkie waaroor ons moet kom om deel van die gemeenskap van gelowiges te
raak, en wat nie met geloof en die genade van die Here Jesus Christus in die eerste en enigste plek te
make het nie.
Om dit saam te vat: “Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan”. Dit is wat
die evangelie van genade van ons vra.
Dra die vrug van die Gees in die gemeenskap van gelowiges
In die laaste deel van hoofstuk 5 aan die Galasiërs fokus Paulus op die Heilige Gees. En verkondig hy
dat die geheim van ’n Gees vervulde lewe is om onder beheer van die Gees te lewe, om in gelid te
kom met Hom en met Hom te wandel (peripateō), en nie onder beheer van die wet of die sondige
natuur nie. Jou keuse bepaal die rigting waarin jou lewe ontwikkel.
•
•

Óf jy dra al hoe meer die vrug van die Gees en loop die pad saam met Hom; Óf jy word
beheer deur jou sondige begeertes en loop die pad van die sonde;
Óf jy lewe in die kragveld van die Gees deur in gelid met Hom te wees; Óf jy leef in die
kragveld van die vlees deur die vlees toe te laat om te oorheers in jou lewe.

Dit is hoe God se genade tot sy reg kom in jou lewe ... óf nie.

83

Kyk, as jy van ‘n skip afval en verdrink, maak dit nie veel saak van watter kant van die skip jy in die
water val nie, so sê Maarten Luther.
•

•

Jy kan die genade van God verbeur as jy deur jou goeie dade en deur jou
wetsgehoorsaamheid die Here probeer tevrede stel. En dit is verskriklik dat ‘n mens jou só ‘n
dubbele las oplê. Om jou hier te onthou van bv. vleis, omdat jy dink dit sal die Here behaag,
en dan agter te kom dat jy die ewigheid gemis het.
Maar jy kan die genade van God ook verbeur as jy aan die ander kant jou vryheid misbruik
om in die sonde voort te leef. Soos Judas, die ander broer van Jesus, in sy brief daaroor
skrywe: “Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om
losbandig te lewe.” (vers 4). Wat hulle egter as vryheid verheerlik, sal hulle suur bekom in
die hiernamaals, sê Judas. Verskriklik is hulle lot. Hier is hulle vasgevang in die moeras van
hulle eie sonde. In die hiernamaals sal hulle vir ewig die straf van God oor die sonde moet
dra.

Maar Paulus is van beter oortuig van die Galasiërs, al is hy in barensnood dat hulle weer die pad van
die Gees sal bewandel. Daarom vermaan hy hulle om nie die genade te misbruik om sonde te doen
nie, maar onder beheer van die Gees te lewe. “Dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in
één uitspraak vervul: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’” (Lev. 19:18).
Die lewe onder beheer van die Gees is dus ‘n lewe in die gemeenskap van gelowiges waar jy jou
naaste lief het soos jouself. Jou vryheid bestaan daarin dat jy in liefde leef met almal wat deel is van
die geloofsgemeenskap.
Moenie die sondige praktyke van jou sondige aard uitvoer nie
Dit beteken dat jy sekere sondige praktyke (let op die meervoud, met die klem op wat mense doen)
binne die GEMEENSKAP VAN GELOWIGES sal vermy, daarvan af sal wegvlug, die begeertes van jou
sondige vlees nie sal uitvoer nie. Agt van die 15 sondige praktyke het met die konflik van
liefdeloosheid in die gemeenskap van gelowiges te make: vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug,
tweespalt, skeuring en afguns.
Dit beteken ook dat jy jou PERSOONLIKE GEDRAG vry van sondige praktyke sal hou, dat jy daarvan
sal wegvlug, dat jy die begeertes van jou sondige vlees nie sal uitvoer nie. Paulus wys hulle op sekere
slegte moreel-etiese praktyke: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, dronkenskap (dronk-drink
partytjies) en orgies (oordadige gefuif) asook die navolg van verkeerde godsdienstige praktyke:
afgodery (beeld-aanbidding) en towery (gebruik van magiese voorwerpe).
Daarteenoor staan die vrug van die Gees (let op die enkelvoud, met die klem op hoe ‘n mens is) wat
jou laat vasstaan in die vryheid van die genade van God. Dit het eweneens direk met PERSOONLIKE
GEDRAG binne die GEMEENSKAP VAN DIE GELOWIGES te make: liefde, blydskap, vrede, geduld,
vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jou vryheid in Christus maak
jou verantwoordelik binne die gemeenskap van die geloof.
Maar belangrik, die dinge is nie soseer iets wat jy doen nie, dit is iets wat in jou groei deur die werk
van die Heilige Gees. Dit dui ’n manier van omgaan met ander aan, ’n manier van wees.
Uitleggers wys gereeld daarop dat hier 3 groepe van 3 deugdes genoem word. In lyn daarmee sal ek
dit ook só kan voorstel:
1. Gawes vir jou innerlike lewe: liefde, blydskap, vrede;
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2. Gawes vir jou gedrag in die gemeente: geduld, vriendelikheid, goedheid;
3. Gawes vir jou gedrag in die gemeenskap: getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Die lewe in die Gees het dus alles te make met ’n mens se gedrag in die gemeenskap van die
gelowiges. Jou gedrag word bepaal deur die liefde vir die naaste. Dit is wat die Gees in ons laat
groei. Daarom sê Paulus in vers 25: “Aangesien ons deur die Gees leef, moet ons ook volgens die
Gees optree”. Die Griekse woord vir optree (stoicheō) beteken dat ons sy standaarde navolg, dat ons
in gelid met sy leiding en insig binne die gemeenskap van gelowiges moet optree. Die Gees se
standaarde bepaal dus die liefde tot die naaste.
Staan vas in die vryheid van Christus se genade
Kom ons vat die boodskap van Paulus tot dusver saam.
1. Omhels die vryheid wat Christus vir jou gebring het van die wet sowel as van die sonde. Ons
moet ons vryheid geniet, die vryheid wat Christus gebring het.
•
•
•
•
•
•

Ons is vry van die vloek van die wet.
Ons is vry van die skuld van Adam.
Ons is vry van veroordeling.
Ons is vry van die skuld, die mag en die slawerny van sonde.
Ons is vry van die mag van Satan.
Ons is vry om God se erfenis in besit te neem.

2. Beskerm jou vryheid. Moenie weer aan die wet gehoorsaam word nie, ook nie aan die sonde nie.
Vryheid moet nooit ‘n aanleiding wees vir die begeertes van jou sondige self nie, maar jou
aanmoedig om in die liefde te leef soos die Gees jou lei.
3. Ontgin (express) jou vryheid. Dit sluit die verwagting en hoop op God se werk in jou lewe in, maar
ook die aanmoediging om jou vryheid in dade van geloof in liefde uit te druk. Ons is vry om lief te
hê. Ons is vry om nie te sondig nie. Dink daaraan: jy hoef nie te sondig nie, want jy is vry!
4. Gebruik jou vryheid. Jou vryheid is nie gemik op jou eie behoeftes en begeertes nie. Jou vryheid is
gemik op diens aan medegelowiges onder leiding van die Heilige Gees. Moenie in sonde val nie,
maar dien mekaar in liefde. Ons is geroep tot vryheid en moet dié kosbare roeping uitleef! Vryheid is
nie rebellie teen God se wil nie. Die interessante is dat jy dan sal uitvind dat jy die wet nakom, nie in
die spesifieke detail van die rituele en seremonies daarvan nie, maar in die intensie daarvan, om God
lief te hê en ander soos jouself.
5. Ontwikkel (expand) jou vryheid. Laat die Gees jou lei dat jy nie swig voor die begeertes en
versoekings van die vlees nie en jy die vrug van die Gees kan dra. Die wat aan Christus behoort, het
immers hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig! Daarvan moet ons vlug van
alle seksuele, godsdienstige en sosiale kategorieë van begeertes van die vlees soos Paulus dit in
vyftien aspekte hier vir ons uitspel, en dan ook nog byvoeg: “en dergelike dinge”.
Ons kan nie bekostig om die vlees, die dier in ons, te voed nie. Ons kan die mag daarvan net ontvlug
as ons vasstaan in die vryheid waartoe Christus ons geroep het deur te fokus op die Gees, om op die
akker van die Gees te saai, soos hfst. 6 gaan sê.
Die geestelike lewe is ‘n stryd tussen die Gees en die vlees. Jy sal óf die een gehoorsaam óf die
ander. Jy kan nie doen wat jy wil nie, sê Paulus.
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Jy kan jou aan die beheer van die Gees oorgee wat jou in die vryheid van die genade van die Here
Jesus Christus sal laat vasstaan en sy vrug in jou lewe sal dra. Óf jy kan jouself oorgee aan die
begeertes van jou sondige natuur wat jou sal laat vasval in seksuele, godsdienstige en sosiale
sondige begeertes. En jy sal dink dat jy vry is om te doen wat jy wil, maar jy sal doodgewoon ‘n slaaf
word van jou eie begeertes.
My gebed is dat jy sal vasstaan in die vryheid wat Christus jou gee deur die genade van die vergifnis
wat Hy bewerk het vir jou aan die kruis. En om die Gees toe te laat om jou lewe skoon te maak en
vas te laat staan in die vryheid van sonde sodat jou geloof deur die liefde sal oorgaan in dade. Sola
gratia.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Ons dra mekaar se laste
Lees Galasiërs 6
Daar word vandag baie geskryf oor die liefde en dat die liefde die sleutel tot die Christelike lewe is.
Liefde word verstaan as ‘n dienende ondersteunende gesindheid wat die belange van ander op die
hart dra. En dit is reg so.
Die liefde word in die konteks van die sonde uitgeleef
Maar waaroor daar nie genoeg geskrywe, gedink en gepraat word nie, is die konteks waarbinne dié
liefde uitgeleef moet word. Die konteks in Galasiërs 5 en 6 is die konteks van die sonde. Paulus skryf
oor die stryd tussen die Gees en die vlees, die stryd tussen die vrug van die Gees en die sondige
praktyke van die vlees.
En die liefde waartoe ons opgeroep word, is om juis in die konteks van die sonde wat só maklik op ‘n
persoonlike, gemeentelike en sosiale vlak hand uit ruk: “deur die liefde tot dade” oor te gaan. Ons
moet genoeg omgee om mekaar se laste te dra, en dan praat Paulus nie van die las van een of ander
behoefte nie, maar baie spesifiek die las wat die sonde op ons plaas, soos hy in Galasiërs 6 baie
pertinent gaan skryf.
Die liefde vir mekaar beteken dus in Galasiërs 5 en 6 dat ons nie onsself of ander mense toelaat om
in die stryd tussen die Gees en die vlees in die sonde te val en daarin te bly nie. Ons liefde roep ons
op om só veel om te gee dat ons bereid sal wees om met sagmoedigheid iemand wat in een of ander
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sonde val, reg te help, en so die las van iemand te help dra wat gebuk gaan onder die uitdaging van
versoekings en vasgevang is in die worsteling tussen die Gees en die vlees wat só heftig in ons kan
woed. “Dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus”, die wet van die liefde, sê Paulus in
Galasiërs 6:2. Terwyl ons versigtig is dat ons self versoek word.
Neem persoonlik en as geloofsgemeenskap verantwoordelikheid in die stryd teen die sonde
Dit gaan dus nie hier in Galasiërs 5 en 6 oor die hulp aan behoeftiges of lydendes nie, hoewel daar
natuurlik baie ander gedeeltes in die Bybel is wat dít beklemtoon. Hier is Paulus egter besig om te sê
dat die liefde ons oproep om aan die een kant persoonlik verantwoordelikheid te neem om die
suigkrag van die sonde deur ‘n wandel in die teenwoordigheid van die Gees (peripateō) die hoof te
bied (vers 16). Aan die ander kant moet ons as geloofsgemeenskap ons ten doel stel om saam soos
in ‘n peleton te marsjeer in gelid met die Gees (stoicheō) om volgens sy waardes op te tree (vers 25).
Dit sluit in dat ons persoonlik sorg dat ons nie verval in die sondes van onsedelikheid, onreinheid,
losbandigheid, dronkenskap, en orgies nie. Dit sluit ook in dat ons in ons gemeenskap met mekaar
sal sorg dat ons mekaar lief het deur nie in vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt,
skeuring en afguns te verval nie.
Uiteraard moet ons ook nie by afgodery en towery betrokke raak nie, maar eerder fokus daarop om
die vrug van die Gees in ons lewe toe te laat: die gawes vir jou innerlike lewe: liefde, blydskap, vrede;
die gawes vir jou gedrag in die gemeente: geduld, vriendelikheid, goedheid; en die gawes vir jou
gedrag in die gemeenskap: getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Net soseer dat ons as ‘n geloofsgemeenskap moet waak daarteen dat ons onsself in die hok waarin
die wet ons kan toesluit, bevind, só moet ons waak teen die moeras van die sonde wat ons kan
verstrik en in losbandigheid kan laat verval.
Dra mekaar se laste wanneer die sonde iemand oorval
Ek wonder hoeveel van julle het gedink dat Paulus hier van laste in die konteks van sonde praat. Ek
dink ons almal het eintlik dié frase los van die konteks gehoor, soos ‘n “koringkorrel”, en
verkeerdelik aanvaar dat Paulus hier doodgewoon praat van die laste van die lewe, dié dinge wat
verkeerd gaan, die uitdagings van siekte, of finansiële nood, of watter ander krisis mense ook al tref.
Maar, dit is nie waaroor Paulus hier praat nie. Hy praat van dié gevalle van ons geloofsgenote wat
deur een of ander sonde oorval word, hetsy persoonlik in onsedelikheid, onreinheid of losbandigheid
of in die gemeenskap deur vyandskap, tweespalt of selfsug.
En sy opdrag aan ons is om met groot versigtigheid in liefde en sagmoedigheid – as deel van die vrug
van die Gees – betrokke te raak en só iemand reg te help, terwyl jy versigtig is dat jy nie self in sonde
val, deur bv. by die vyandskap betrokke te raak of self in losbandigheid te verval nie.
Dit is dié tipe liefde waarvan hy praat as hy sê dat as ons só mekaar se laste help dra, dan is ons besig
om die wet van Christus, die wet van die liefde uit te voer. “Caring enough to Confront”, soos
iemand een keer gesê het.
Paulus beklemtoon dus in hoofstuk 6 hoe ons mekaar lief moet hê, hoe ons mekaar moet help, veral
as iemand in sonde val. Dra mekaar se laste, die laste wat kom as die sonde ons oorval. Dit is die
essensie van ons liefde vir mekaar.
Help mekaar reg in ‘n gees van sagmoedigheid
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Help mekaar reg in ‘n gees van sagmoedigheid. Dit is só ‘n belangrike deel van ons Christelike lewe.
Maar dit is natuurlik ook iets wat regtig baie van jou vra, want dit beteken jy moet afstand doen van
jou eie behoeftes en ander s’n eerste stel. Jy sal die versoeking moet weerstaan om ander se
probleme te gebruik om jou eie beeld, hetsy persoonlik of publiek, te bou.
Want, dit is hoe ons baie keer reageer op ander se probleme. Ons dink nie daaraan hoe ons hulle kan
help nie. Eerder hoe ons daaruit baat kan vind.
Jy sal sien dat mense wat aan ‘n minderwaardigheidskompleks ly, hulle sal verheug oor ander se
skande, want dit bring die sondaars nader aan hulle eie vlak. Mense wat aan ‘n
meerderwaardigheidskompleks ly, sal hulle weer verheug oor ander se skande, omdat dit dan
duidelik blyk dat hulle beter is as die sondaars. Nee, ons moet ander reghelp in ‘n gees van
sagmoedigheid, sonder om ons eie beeld daardeur te probeer bou. Terwyl ons ook versigtig is dat
ons nie self in sonde val nie.
Ons moet dus nie ander mense se probleme gebruik om ons eie beeld te bou nie. Ons moet mekaar
se laste dra. Dit beteken dat jy ‘n deel van hulle las jou eie maak. Jy kan immers nie iemand help dra
aan iets, sonder dat ‘n deel van hulle las ook joune word nie. Dit is soos om ‘n swaar ding soos ‘n
tafel te dra. As dit 50 kg weeg as jy dit self dra, dan weeg dit eintlik net 25 kg as twee van julle dit
dra. Dit is wat gebeur as jy iemand se laste dra. ‘n Deel daarvan word jou las. En ons moet dit ons
missie in die lewe maak. Ons moet mekaar se laste dra.
Maar, Paulus is heel duidelik hieroor. As jy te veel van jouself dink, dan sal jy dit nie doen nie. Dit is
wat vers 3-5 sê. Daarom, moet jouself nie mislei nie. As jy iets doen wat goed is, reg so. Geniet dit,
maar moenie jouself begin vergelyk met ander nie, want dan sal jy net begin om jouself te mislei, en
nie bereid wees om ander te help nie.
Leef die kruisevangelie
Onthou dat jy self ook blootgestel is aan die stryd tussen die Gees en die vlees, dat die sonde ook vir
jou loer om jou in sy mag te kry, soos die Here vir Kain gewaarsku het al in Genesis 4. Jy moet self
sorg dat jy in die Gees wandel en in gelid met die geloofsgemeenskap volgens die waardes van die
Gees, terwyl jy uitreik na dié wat dit moeilik vind in die stryd teen die sonde.
Dit is hoe die kruisevangelie daar uitsien, soos Paulus in vers 11 en verder aanvoer. Mense probeer
deur die eeue die kruis uit die evangelie uithaal. Dit is in effek wat Petrus en Barnabas gedoen het
deur hulle met die Jode en nie die gelowiges uit die heidene te assosieer nie. Hulle het probeer om
die Jode te beïndruk, om op hulle ‘n goeie indruk te maak, om populêr te wees. Hulle het egter
daarmee die besnydenis, die kenmerkende identiteitsmerker van die Jode, verheerlik, en dit as iets
waarop ‘n mens trots kan wees, vir ander voorgehou.
Want, hulle het geweet, as hulle dit nie doen nie, sal die Jode hulle aanvat en vervolg. Hulle het dus
die populêre weg gevolg. Met die gevolg, dat hulle die kruis van die Here Jesus daardeur ontwyk het,
nie die pyn gevat het van die assosiasie met die gelowiges uit die heidene nie. En só het hulle ontrou
geword aan die kruisevangelie van hulle Heer en Meester, Jesus Christus.
Al wat van belang is, is dat ons as nuwe mense leef
Die enigste ding wat vir hulle belangrik moes wees, is of mense nuwe mense is of nie. Of hulle dit
regkry om in die Gees te wandel en die vrug van die Gees dra, of hulle oorwin in die stryd tussen die
Gees en die vlees. En as hulle nie slaag nie, moet hulle met sagmoedigheid reggehelp word. Of die
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gelowiges vroeër Jode was of heidene het nie ‘n snars saak gemaak nie. Die ware Israel was dié
mense wat nuwe mense geword het, en wat in Christus geroem het, nie in die besnydenis of die wet
nie. En verseker nie die genade misbruik het om in sonde voort te leef nie.
Daarom, sê Paulus, is dit so belangrik om op die akker van die Gees te saai, en nie op die akker van
die vlees nie, hetsy op die akker van die sondes waaroor hy in Galasiërs. 5 geskryf het nie, óf op die
akker van die gehoorsaamheid aan die wet waaroor hy eintlik amper tot vervelens toe in die hele
brief skryf.
Wat jy saai, sal jy maai
Moenie jouself mislei nie. God laat nie met Hom spot nie. Wat jy saai, sal jy ook maai. As jy saai op
die akker van die sondige vlees, sal jy die dood en die verderf oes. As jy saai op die akker van die
Heilige Gees sal jy die ewige lewe oes. Die eer behoort altyd en alleen aan God. Soli Deo Gloria.
Dus, moenie moeg word om goed te doen nie. Moenie verslap nie. Moenie terugdeins nie. Dra
mekaar se laste. Help mekaar reg in ‘n gees van sagmoedigheid. Doen goed aan almal, veral aan die
medegelowiges.
Dit is die vryheid waartoe ons geroep word, om mekaar te dien en mekaar reg te help, uit liefde.
Dit is waarvoor Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Hy het gesterf sodat ons God se guns kan
verwerf. Hy het ons sondeskuld gedra sodat ons vry kan raak van die strik van die wet en die sonde.
Hy het die prys vir ons betaal sodat ons die ewige lewe kan beërwe.
Dit is die enigste ding waarop jy trots kan en mag wees. Die kruis van die Here Jesus Christus. Niks
anders tel nie. Dit is die beginsel waaruit ons almal moet lewe. Want, dit is net diegene wat vasstaan
in die vryheid wat God vir ons in Christus gegee het, wat die vrede van God sal ervaar en sy
barmhartigheid sal beleef.
Soos in van sy ander briewe (1 Kor. 16:21; Kol. 4:18; 2 Tess. 3:17) sluit Paulus dié een af in sy eie
handskrif. En dit is heel gepas ’n snydende aanval op die besnydenis voorstanders. Hy wys onder
andere uit dat hulle dit eintlik om selfsugtig redes doen, om met hulle beheer oor die liggaam van
ander te kan spog. “Of ’n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy ’n nuwe mens is”.
Hierdie nuwe mense, mense wat vry gemaak is deur Christus, is die ware Israel – die eerste keer dat
hy so prontuit hierdie term gebruik en op die kerk van toepassing maak (Romeine 9-11 brei hierop
uit).
Soli Deo Gloria!
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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7. Die Heilige Gees stuur Paulus om gemeentes te versterk –
Handelinge 18:24-19:38
Ek wil nie hierdie deel van die verhaal van Handelinge in te klein gedeeltes opbreek om die briewe
wat in dié tyd geskryf op die regte plekke te hanteer nie. Ons lees dus eers die hele verhaal van
Paulus in Efese en Masedonië voordat die briewe wat hy in dié tyd skryf aan die orde kom: 1 en 2
Korintiërs en Romeine.

God doen wonderlike dinge deur Paulus in Efese
Lees Handelinge 18:24-19:20
Paulus begin sy derde sendingreis amper ongemerk. Nadat hy Jerusalem besoek het vir een van die
Joodse feeste (waarskynlik die Paasfees) is hy terug Antiogië toe, waarskynlik om terugvoering te
gee en ’n tyd lank die gemeente te bedien. Maar dan vertrek hy weer op ’n geestelike reis van
versterking.
Die groot fokuspunt op hierdie reis is Efese. Eers doen Apollos groot werk in Efese. Let op dat hy
"magtig in die Skrifte" was, en ná verder onderrig met nog meer oortuiging in Agaja – die streek in
Griekeland waar Korinte was – die Jode uit die Skrifte geleer het dat Jesus die Christus is.
Paulus spandeer self meer as twee jaar in Efese met groot effek in daardie hele streek. Al die
inwoners van Klein-Asië hoor die evangelie in hierdie tyd. Interessant is die onderwerp van die doop
van Johannes wat Lukas hier aanraak.
Eerstens in die verhaal van Apollos, wat dieper ingelei word in die betekenis van die evangelie van
Jesus, maar sonder dat hy oorgedoop word.
En tweedens in die verhaal van die groepie dissipels (dit is die woord wat hier met gelowiges vertaal
word) wat nog in die verwagting van Jesus en die Gees gelewe het, soos Johannes die Doper dit
verkondig het, en nou beide die doop met water en die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Let op dat hulle altesaam omtrent twaalf was, wat herinner aan die aanvanklike twaalf dissipels wat
Jesus gekies het. Paulus doen vir nog twee jaar groot werk hier (in totaal uiteindelik 3 jaar lank –
Hand 20:31), aanvanklik in die sinagoge, en later in die saal van Tirannus.
Let op hoe die wonderdade wat God deur Paulus doen, uitgelig word, selfs deur sy klere, net soos dit
vroeër van Petrus gesê is (selfs sy skaduwee – Hand 5:12-16) en van Jesus (ook sy klere – Mark 5:27;
6:56). Dit word in die volgende perikoop skerp gekontrasteer met mense wat munt wil slaan uit die
nuwe godsdiens, en dan erg uitgevang word as skynheiliges en bedroë daarvan afkom.
Die effek op die stad is dat baie tot bekering kom en afstand doen van hulle bose werke. Daarmee is
die towergodsdiens van Efese ’n gevoelige slag toegedien.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as om te ontvang
Lees Handelinge 19:21-20:38
Paulus besluit om terug te gaan na Griekeland – Masedonië (met die stede Filippi en Tessalonika) en
Agaje (met hoofstad Korinte) – en dan na Jerusalem en uiteindelik ook Rome te gaan. Hy stuur
Timoteus en Erastus vooruit en bly nog ’n ruk lank in Efese (Turkye). Daarmee word die breë lyne van
die verhaal wat hom gaan afspeel na die einde van die Handelinge getrek.
Die botsing tussen die Christelike godsdiens (die leer van die Here) en die heidense godsdienste van
Efese bereik nou ’n hoogtepunt, met veral die vakmanne wat beswaar maak teen die effek wat die
Christelike geloof op hulle beroepsbeoefening het. Demetrius stook die onrus aan vanuit sy
persoonlike situasie, maar spel ook die gevolge uit wat die evangelie op die publieke respek vir die
godin Artemis het, en haar aanhang sal laat kwyn, en natuurlik hulle inkomste dan sal bedreig.
Chaos heers totdat die stadsklerk hulle tot bedaring bring met ’n verstommende wyse woord. Dit is
’n oorwinning in die kleine vir die Christelike godsdiens en is ook ’n getuienis dat mense se harte nie
gewen word deur mag en geweld nie, maar deur respekvolle gesprek wat tot oortuigings kan lei.
Hy reis dan self, soos Apollos, na Masedonië, Griekeland, en bly daar vir drie maande terwyl hy die
gelowiges oral bemoedig. Let op hoe baie gelowiges uit die verskillende stede waar hy die evangelie
verkondig het saam met hom reis, ’n hele gevolg, wat die krag van die evangelie demonstreer.
Daar was die Jood Sopater van Berea (vgl Rom 16:21), Aristargos (hy is ook in Efese na die amfiteater
gesleep - Hand 19:29 - en hy reis saam met Paulus van Jerusalem tot in Rome - Hand 27:2) en
Sekundus, albei van Tessalonika, Gaius van Derbe (waarskynlik nie dieselfde Gaius van Filippi wat
ook in Efese na die amfiteater gesleep is nie - Hand 19:29), en Timoteus (van Derbe), asook Tigikus
(Ef 6:21; Kol 4:7; vgl 2 Tim. 4:12; Tit 3:12) en Trofimus (wat saam met Paulus was toe hy gevange
geneem is in Jerusalem - Hand 21:29; vgl 2 Tim. 4:20), albei van die provinsie Asië.
Paulus reis dan weer terug na Troas (Turkye), waar hy soos Petrus Dorkas uit die dood opgewek het,
dieselfde doen met Eutigus, wat die gelowiges, ten spyte van vaak lywe, buitengewoon bemoedig
het.
Hy begin egter die reis na Jerusalem, maar wil nog vir oulaas met die ouderlinge van die gemeente in
Efese praat en reël dat hulle mekaar ontmoet in Milete, so 60 km van Efese aan die kus. Met groot
hartseer neem hulle van mekaar afskeid met Paulus wat ’n roerende pleidooi tot hulle rig om die
kudde van die Here op te pas. Hy draai nie doekies om oor die lyding wat hulle sal verduur nie, dinge
wat ook vir hom voorlê op sy pad, soos die Heilige Gees hom geruime tyd al op voorberei (Hand.
20:23).
Hierdie toespraak gee ’n mens ’n roerende kykie in die passie wat hierdie groot Godsman gedryf het
– al is sy lewe vir hom kosbaar, wil hy net sy lewenstaak voltooi en die dienswerk wat hy van die
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Here Jesus gekry het, klaarmaak: dit is om die evangelie van God se genade te verkondig (Hand.
20:24).
Hy som sy bediening op met die woorde waaraan hy ook vir hulle herinner: “om te gee, maak ’n
mens gelukkiger as om te ontvang.” Onder baie trane en gebed rig hy sy voetstappe na Jerusalem,
ten spyte van die feit dat hy weet, soos God hom oortuig het, dat dit nie met hom goed sal gaan
wanneer hy daar kom nie. ’n Mens dink aan die ervaring van Jesus in Getsemane, hoewel Hy nie kon
staatmaak op sy metgeselle in sy uur van nood nie, en Paulus hier ’n hele skare het wat hom
bemoedig.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

93

8. God maak ons deel van die geloofsgemeenskap – 1 Korintiërs
Die briewe aan die Korintiërs
Ons lees in Handelinge 18:1-18 van Paulus se bediening in die gemeente van Korinte op sy tweede
sendingreis. Uit sy eerste brief aan die Korintiërs blyk dit dat Paulus daar aangekom het: “bewus van
my swakheid, en met groot angs en huiwering” (1 Kor. 2:3). Dit was na die teenstand in Filippi,
Tessalonika, Berea en Atene. In Filippi is hy geslaan en in die tronk gegooi (Hand. 16:11-40); in
Tessalonika is hy sterk teengestaan deur die Jode (Hand. 17:1-9), sowel as direk daarna in Berea
waarheen dieselfde Jode hom agtervolg het en ook daar uitgedryf het (Hand. 17:10-15); en sy
bediening in Atene op die Areopagus het maar ’n flou respons uitgelok (Hand. 17:16-34).
Dat Paulus hom ook hier in Korinte voorgeneem het om nie “met hoë woorde of groot geleerdheid”
(1 Kor. 2:3) met hulle te praat nie, verwys waarskynlik ook terug na sy toespraak op die Areopagus in
Atene, die stad. Hy wou egter ook fokus op die kern van die boodskap van Jesus Christus, spesifiek
die kruis (1 Kor. 2:2), en dit in die krag van die Heilige Gees doen (1 Kor. 2:4), ’n teologiese
perspektief wat broodnodig was in die lig van die afwykende idees van sommige van die
gemeentelede wat mettertyd kop uitgesteek het. Dieselfde geld sy lering oor die opstanding in 1
Korintiërs 15.
Die mense van Korinte het hom goed behandel en sy boodskap is met goeie gevolg ontvang. Hy kon
‘n hele jaar en ‘n half daar bly en sake het regtig baie goed verloop.
Dit is nou op sy derde sendingreis, nadat Paulus die gemeentes in Galasië en Frigië besoek het, dat
Paulus weer in Efese aangekom het en meer as 2 jaar daar kon bly. Terwyl hy daagliks in die saal van
Tirannus besprekings gehou het (Hand. 19:1-20), het hy in die aande waarskynlik sy briewe aan die
Korintiërs geskrywe (1 Korintiërs was sy tweede brief aan hulle – vgl 1 Kor. 5:9 wat na die eerste
brief verwys). Dit is ook moontlik dat hy Korinte hierna weer besoek het (Hand. 19:21-20:6), voordat
hy in Masedonië 2 Korintiërs geskrywe het, wat waarskynlik eintlik 2 briewe was, sy 4de en 5de brief
(hfst. 1-9 en hfst. 10-13), en sy tranebrief, sy 3de brief, opgevolg het (2 Kor. 2:4).
Die brief van 1 Korintiërs
In sy eerste brief aan die Korintiërs raak Paulus ‘n hele aantal groot vraagstukke aan, meesal sake
wat oor die Christelike lewenswandel gaan, waaroor Paulus hulle wil onderrig.
Dat dit nodig was, spruit onder andere uit voortslepende impak van die heersende kultuur en
godsdiens van die stad Korinte op die nuwe bekeerlinge. Julius Ceasar het in 44 v.C. die stad weer
opgebou, nadat dit vir meer as ‘n eeu dormant gelê het (Rome het dit in 146 v.C. verwoes). Die
strategiese posisie van die stad, op die 5 km breë landengte tussen Ooste en Weste, het beteken dat
dit gou in ‘n groot handelstad ontwikkel het, met ‘n groot kosmopolitaanse samestelling van mense
reg oor die Romeinse ryk.
Nie net was daar dus groot rykdom nie, maar ook baie gode en godsdienste, waarvan sommige
moreel dekadent was, die vernaamste waarvan die Afrodiete – godin van die liefde – godsdiens was,
met die groot altaar op die Akrokorinte berg. Sommige historici bereken dat daar in haar hoogbloei
meer as ‘n duisend prostitute in tempeldiens was. Die term “meisies van Korinte” het ‘n idiomatiese
uitdrukking in ander stede geraak wanneer mense na prostitute verwys het. Geen wonder dat een
van die roerendste gedeeltes in die Korintiërbrief juis die verheerliking van die liefde was, wat van
God kom, in direkte opposisie met die leerstellings van die heersende godin van die liefde van
Korinte.
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Sport was ook ‘n geliefde tydverdryf met die tweejaarlikse Istmiese spele wat as teenvoeter vir die
Olimpiese Spele in Olimpia gehou is. Paulus sinspeel heel moontlik op hierdie spele in 1 Kor. 9:24-27.
Wat veral opmerklik is, anders as wat die geval was in Tessalonika, is dat hierdie kulture en
godsdienste se idees nie net van buite af op die gemeente ‘n impak gehad het nie, maar van binne
af, omdat dit deur sommige lidmate van die gemeente aangehang is. En hierdie mense het Paulus
direk aangevat omdat hulle nie met hom saamgestem het nie, onder andere ook as gevolg van
(doelbewuste?) misverstande wat uit sy eerste brief gespruit het (1 Kor. 5:9-11).
Paulus kon dus nie hierdie alternatiewe leringe en perspektiewe ongebreideld laat aangaan nie.
Vandaar die berispende emosionele toon van sy brief. Let bv. op na die taal van konfrontasie (1 Kor.
4:18-21), appèl (1 Kor. 10:31 vv), sarkasme (1 Kor. 6:5) en ironie (1 Kor. 1:26-27) wat hy gebruik. En 2
Korintiërs wys dat dit eers slegter met hulle verhouding gegaan het, voor dit uiteindelik herstel is!
Dit is ook duidelik dat sommige van hierdie lewenswandel sake deur die huisgesin van Chloë (1 Kor.
1:11) aan Paulus gerapporteer is, moontlik met die besoek van Stefanas, Fortunatus en Agaïkus (1
Kor. 16:17). Dit is sake soos: verdeeldheid en wysheid (1 Kor. 1:10-4:21), bloedskande (1 Kor. 5:1-13),
hofsake (1 Kor. 6:1-11) en prostitusie (1 Kor. 6:12-20), waarskynlik ook die vraag na die
hoofbedekking van vroue, wat saamhang met die vraag na die algemene rol van vroue in die
gemeente (1 Kor. 11:2-16) en die nagmaalsviering (1 Kor. 11:17-34).
Maar daar is ‘n hele klomp ander sake wat Paulus verder aan in sy brief aanraak, wat heel
waarskynlik in antwoord is op ‘n vroeëre brief van die Korintiërs aan hom (1 Kor. 7:1). Telkens lei hy
dié sake in met die frase: “En nou ...” en dan hanteer hy die sake waaroor hulle vrae gehad het. Dit
gaan oor sake soos seks en die huwelik (1 Kor. 7:1), ongetroudes (maagde – 1 Kor. 7:25), offers aan
afgode (1 Kor. 8:1), geestelike gawes en die erediens (1 Kor. 12:1), offergawes (1 Kor. 16:1) en oor
Apollos (1 Kor. 16:12).
Die enigste saak wat nie oor die Christelike lewenswandel gaan nie, is die lering wat Paulus oor die
opstandingsliggaam gee in hoofstuk 15, hoewel dit ook duidelik iets is waaroor die Korintiërs
afwykende idees gehad het, en Paulus hulle daaroor wou onderrig.
Die teologiese perspektief op die opstanding verteenwoordig waarskynlik ook ‘n korrektief nie net
op hulle idees oor die geestelike gawes en wat dit beteken om geestelik te wees nie, maar ook op
hulle idees oor die Christelike lewenswandel.
‘n Mens se gedrag hier en nou word immers onder andere bepaal deur hoe jy dink oor die toekoms.
As jy nie in die opstanding glo nie, kan jy eintlik hier mos maak wat jy wil. Dit maak dan nie saak,
volgens sommige Korintiër gelowiges, of jy asketies lewe (1 Kor. 7) of immoreel (1 Kor. 5-6) nie,
solank jy net geestelik is, en bv. in tale praat (1 Kor. 14).
In tandem met sy aanvanklike beklemtoning van die kruisteologie (1 Kor. 1:17-2:16) begrond hierdie
twee teologiese perspektiewe – die kruis en die opstanding – die Christelike lewenswandel, en spel
dit die raamwerk uit waarbinne hulle dissipelskap uitgelewe moet word. Dit is ook die basis van die
eenheid wat hy bepleit onder almal wat deel is van die gemeenskap van Christus.
Hoofstuk 16 sluit die brief af met ‘n paar praktiese sake.

Partyskappe skend die Eenheid in Christus
Lees 1 Korintiërs 1
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Let op hoe Paulus sy brief begin met ’n verantwoording van sy roeping as apostel van Jesus Christus,
die eerste keer dat hy die benaming eksplisiet in sy briewe begin gebruik. Hy begrond sy apostelskap
in God se wil, waarvandaan ook sy gesag kom om met “God se gemeente” in Korinte in gesprek te
tree.
Sostenus, waarskynlik die voormalige hoof van die sinagoge in Korinte (Hand. 18:17), maar nou ’n
gelowige en medebedienaar van die Woord, word nie net saam met Paulus as outeurs van die brief
aangedui nie, maar dit kan wees dat Paulus dit moontlik aan hom as sekretaris gedikteer het (1 Kor.
16:21).
Let op hoe Paulus God dank vir die wyse waarop Sy genade onder hulle posgevat het, veral in die
gawes van woord en kennis. Hy is ook opgewonde dat hulle vol verwagting uitsien na die wederkoms
(al gaan hy in hfst. 15 tog weer hieroor gesels). Geloof en hoop is goed gevestig in hulle gemeente.
Maar hy kan hulle nie loof vir hulle gebrek aan eenheid nie. Die onderlinge liefde ontbreek dus.
Vergelyk dit met sy dankwoord aan die Tessalonisense waar hy hulle geprys het vir hulle geloof,
liefde en hoop (1 Tes. 1:3; 2 Tes. 1:3-4). Geen wonder dat hy ’n hele hoofstuk later sou afstaan aan
die onderwerp van die liefde nie, want dít is wat hulle kort gekom het (1 Kor. 13).
Hy spreek hulle daarom skerp aan oor die verdeeldheid wat veral in groepvorming en partyskappe
onder hulle na vore kom, soos Chloë se mense aan hom kom oordra het. Dit is immers hulle roeping,
om met mekaar “verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here.”
Die gemeente het hulle identiteit in vier groepe gesoek, dié vir Paulus (die stigter van die
gemeente), dié vir Apollos (’n uitstekende redenaar uit Aleksandrië), dié vir Sefas (Petrus, die leier
van die apostels) en dié vir Christus (die werklik vromes?!). Let op dat die verskille nie leerstellig was
nie, maar groepvorming of partyskappe rondom leiers. Paulus gril by dié gedagte en gaan direk oor
tot ’n diepsinnige Christologiese verantwoording van hulle identiteit: Ons is Een in Christus, die krag
en die wysheid van God. Hy is die enigste leier wat in die middelpunt van ’n gemeente mag staan.
Met verwysing na Jesaja 29:14 bevestig Paulus in vers 19 en verder die OT gedagte dat God Hom nie
aanpas by die heersende wysheid van mense nie, maar ontferm oor dié wat glo. Dit is nie wat jy
weet wat God se aandag trek nie, maar dat jy glo. Hiermee rig Paulus hom teen beide die Joodse en
Griekse weersin in die boodskap van die kruis. Die Jode neem aanstoot in die kruis omdat hulle
eerder ’n wonderteken sou wou sien (ironies dat hulle die wonder van die opstanding geïgnoreer het
en net op die kruis gefokus het); die Grieke dink die kruis is onsin omdat dit menslike denke
uitgesluit het, en net afhanklik was van geloof in God.
Hoewel Paulus in hoofstuk 2 eers verder gaan uitbrei oor hoekom God die weg van die prediking en
die openbaring van die Gees kies om sy boodskap aan mense oor te dra, gaan hy in hoofstuk 3
terugkom na die betekenis van hierdie gedagte – dat God se wysheid en menslike wysheid teenoor
mekaar staan – en dit van toepassing maak op die “wyse” idee van groepvorming, en uitwys hoe
dwaas dit in die oë van God is. Groepvorming kom na vore uit jaloesie en twis en skaad die
gemeente, wat die gebou van God is.
Eenheid in die waarheid is ononderhandelbaar in die kerk wat God tot stand bring in ’n gebied. Dit is
doodgewoon onaanvaarbaar dat daar groepvorming en partyskappe in ’n gemeente rondom leiers
ontstaan, hetsy uit jaloesie of uit ’n getwis.
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Elkeen van ons moet ons eie lojaliteite in die gemeente ondersoek of ons nie ook hieraan skuldig is
nie, hoe onskuldig dit op die oog af ook al vir ons kan voorkom. En dan praat ek nie eers van die
breër Christelike prentjie in ons stede en dorpe nie ...
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

God oortuig deur getuienisse
Lees 1 Korintiërs 2
Daar is altyd die gevaar dat ’n mens sal dink dat geleerdheid en welsprekendheid mense sal oortuig
eerder as die kragtige werking van die Gees wat deur die boodskap van Jesus Christus self werk.
Paulus herinner ons daaraan dat ’n oortuiging gegrond op menslike redenasies aards bly en
ontoereikend is. ’n Oortuiging wat van God af kom, kom per definisie nie van menslike wysheid af
nie, maar word aan jou geopenbaar.
Daarom het Paulus hom hier in die gemeente voorgeneem om by die inhoud van die boodskap van
Jesus Christus te bly, en die Here te vertrou vir die uitwerking daarvan op die mense wat na hom
luister.
Dit herinner my net weer daaraan dat ’n mens versigtig moet wees dat jy nie te veel tyd spandeer
aan argumente vir die geloof nie, maar veel eerder aan getuienisse oor geloof en oor God (die
vertaling in vers: “geheimnisvolle waarheid” word letterlik as “getuienis” in die oorspronklike
aangegee!), want daarin lê die krag van ’n openbaring van God se Gees. Argumente het sy plek,
maar getuienisse is lewensveranderend.
Dat Paulus hier op Jesus as die gekruisigde fokus het te make met van die probleme wat hy met die
gemeente ervaar, spesifiek dat hulle nie hul eie voorkeure in terme van leiers kruisig en die eenheid
in Christus belangriker ag as hulle eie “wysheid” nie. Tog kan hy nie anders as om later voluit te praat
oor die opstanding en ook die wederkoms nie (hfst. 15), omdat dit die kruis in perspektief plaas en
die sentrum van ons hoop vorm.
Dit is interessant dat sy bewussyn van sy swakheid, nie net terugverwys na sy ervaringe in Filippi,
Tessalonika, Berea en Atene nie, maar die opening laat vir God om sy krag te demonstreer. Dit is juis
hier waar hy die gesig gekry het van Jesus wat hom aanmoedig om aan te hou met die bediening
(Hand. 18:9). En in 2 Korintiërs sal Paulus uiteindelik skrywe oor swakhede, sowel die swakhede
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waarvoor die Satan verantwoordelik is (die doring in die vlees), as swakhede wat inherent aan
jouself of jou omstandighede is: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking
wanneer jy swak is.” (2 Kor. 12:9).
Daarom sê Paulus: “sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my
beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en
moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.” (1 Kor. 12:10).
“Heersers van hierdie wêreld” dui waarskynlik hier die politieke leiers van sy tyd aan (dieselfde
woord word gebruik as in Rom. 13:3, waar dit onteenseglik op aardse leiers dui), hoewel die gedagte
van die gevalle engele wat ’n rol speel in wêreldsake waarskynlik ook op die agtergrond is, waaroor
Paulus meer uitgebreid sal skrywe in sy brief aan die Efesiërs (hfst. 6).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Soos ’n goeie boer, bouer en bestuurder
Lees 1 Korintiërs 3-4
Begeleiding deur die Gees van God is nie net ’n teken van geestelike volwassenheid nie, maar die
essensie van ’n vervulde persoonlike en gemeentelike lewe. Sonder die Gees is daar afguns en twis
en verydeling – omdat eie begeertes die botoon vier. Met die Gees is daar insig en groei en eenheid
– omdat die Gees se begeertes die botoon vier.
Interessant dat Paulus hom in sy kommunikasie laat lei deur die vlak van hulle geestelike
volwassenheid, dié mate waarin hulle bereid is om hulle deur die Gees te laat lei. Omdat hulle soos
wêreldse mense optree, soos kindertjies in die geloof, moes hy eenvoudig met hulle praat, omdat
hulle dieper dinge nie sou kon verteer nie.
Let op hoe hy terugkeer na die kwessie van verdeeldheid rondom leiers, nou meer spesifiek oor die
stryd in die gemeente om óf Paulus óf Apollos óf Sefas (Petrus) aan te hang. En hy praat daaroor uit
drie perspektiewe:
•
•

1 Kor. 3:4-9 – dat die leiers medewerkers is in diens van God wat die werk doen wat Hy
gegee het;
1 Kor. 3:10-23 – dat die gemeente die gebou van God is waarin die Gees van God woon, en
dat dit daarom dwaas is om op mense/leiers te roem of hulle te verheerlik;
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•

1 Kor. 4:1-21 – dat die apostels dienaars is van Christus (nie van die gemeente nie), wat deur
Hom beoordeel word, en hulle binne die perke moet hou wat Hy bepaal.

Hy gebruik drie basiese metafore in sy gesprek oor eenheid, in die eerste perspektief van boere in ’n
saailand, in die tweede van bouers in die gebou of tempel van God, en in die derde van bestuurders
in die koninkryk van God – lekker metafore vir leiers: boere, bouers en bestuurders!
En let op dat Hy dit regdeur trinitaries uitspel – dit gaan oor God (die Vader), die Heilige Gees en
Christus wat laat groei, beloon, beskerm, en lof uitdeel.
Wat my tref is die baie belangrike boodskap van Paulus dat die Gees nie net vir my as gelowige
gegee is nie, maar vir die gemeente – dat die gemeente ’n tempel van God is waarin Hy woon. Dit is
waarom eenheid in die waarheid so belangrik is, en verdeeldheid so gevaarlik, want dit skaad die
werklikheid van die Gees se teenwoordigheid in die gemeente.
Daarom moet ek as leier mooi kyk hoe ek werk – Paulus sê letterlik dat ’n mens soos ’n “wyse” (dit is
wat die woord goeie in die oorspronklike Grieks beteken) bouer te werk moet gaan, by wyse van
spreke, volgens die bouplanne wat God gee. Let op dat die gehalte van die werk in twee groepe
verduidelik word: duursame (goud, silwer, edelstene) en verganklike (hout, gras, strooi) materiale.
Die gemeente moet ook nie op sy leiers roem nie, en veral nie die een bo die ander uitsonder om
aan te hang nie, al verskil hulle werk en selfs die kwaliteit van hulle werk, maar almal sien as
dienaars van Christus en bestuurders van die geheimenisse van God.
Paulus is ook duidelik – al is dit ’n bietjie sarkasties! – oor die uitdagings en beproewings van die
bediening. Daar is geen glamour nie – net swakheid, veragting, honger, dors, armoede,
mishandeling, harde werk, uitskellery, vervolging. Kortom, die apostels is die uitvaagsels van die
wêreld, die skuim van die samelewing! Dit gaan dus werklik in die bediening oor die kruis van
Christus (1 Kor. 2:2) en die deel hê aan sy lyding ter wille van die evangelie.
Maar dan, op vernuftige wyse, gebruik hy dié tekening van die apostelbediening om sy verbintenis
aan hulle as geestelike vader te bevestig om hulle aan te spoor om sy voorbeeld te volg, en te
volhard in die geloof. En in ’n skerp toon vat hy die mense in gemeente aan wat hulleself begin
aanmatig met die waarskuwing dat hy op pad is!
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Sonde suurdeeg deur in ’n gemeenskap
Lees 1 Korintiërs 5
Paulus skryf verder oor van die sake wat Chloë se mense aan hom vertel het, hier oor bloedskande,
’n man wat met sy stiefma saamleef (Lev. 18:8 verbied dit), maar steeds deel van die gemeente is.
Dit blyk dat dit algemene kennis was (die eerste frase van vers een kan so vertaal word) en nie net
bekend aan ’n klein groepie nie. Let op dat hy eintlik net oor die man se sonde skryf, nie oor die vrou
s’n nie (moontlik was sy ’n ongelowige?), en wou hê dat die man as ’n tugmaatreël uit hulle midde
verwyder sou word.
Paulus beskrywe hierdie tughandeling met die woorde: “om hierdie man aan die Satan oor te gee”,
woorde wat herinner aan die gesprek tussen God en Satan in Job 1:12. Paulus hou in die gees ’n
imaginêre tugvergadering saam met hulle. Deur hom oor te gee aan die Satan, kan dié hom tref met
allerlei teenspoed (soos in Job se geval) wat hom hopelik tot ander insigte sou bring (vgl 1 Tim. 1:20
waar Paulus dieselfde doen met Himeneus en Aleksander, mense wat hulle gewete onderdruk het),
al sou die man se redding nie in die laaste instansie in gedrang wees nie (vgl 1 Kor. 3:15 waar iets
soortgelyks van toepassing is op gemeentebouers).
Paulus gebruik dan die geval om hulle aan te vat oor hulle selfverheffing, deurdat hulle hantering
van dié saak wys dat hulle nie iets het om hulle oor aan te stel nie. Nog dieper as dit – deur niks te
doen aan openlike sondes nie, benadeel ’n gemeente nie net die persoon nie, maar ook die
gemeenskap van die gemeente self. Sonde suurdeeg deur in ’n gemeenskap, net soseer as wat
reinheid en waarheid dit doen.
Dit is duidelik dat die gemeente dit makliker gevind het om sondaars uit die wêreld te vermy, maar
dit moeilik gevind het om sondaars binne die gemeente onder tug te plaas. Ek dink baie gemeentes
sukkel vandag nog daarmee! En hulle het dit probeer regverdig deur die voorskrifte in sy vorige brief
– om sondaars te vermy – verkeerdelik aan te wend. Maar daarmee het hulle twee sleutelfoute
begaan: hulle het die kwaliteit van hulle eie gemeentelewe benadeel, sowel as hulle roeping in die
wêreld versaak, wat tog gemik is juis op mense wat vasgevang is in hulle sonde.
Hy sluit met ’n algemene reël, dat dit nie verantwoord is om oor mense buite die gemeente te
oordeel nie. Dit is God se werk. Maar, binne die gemeente, het die gemeente die
verantwoordelikheid om sensuur toe te pas.
Die klem wat Paulus hier lê op die onderlinge sorg vir mekaar, wat vermaning en tug insluit, bly my
by. Sonde is nie ’n klein saak nie. Dit het ’n groot effek op die sondaar self, maar dit het net so ’n
groot effek op die gemeenskap van die gemeente. Geen wonder dat Paulus in hoofstuk 3 so duidelik
geskryf het oor die gemeente as die tempel waar die Gees woon, iets waaroor hy verder sal skrywe
in hoofstuk 6.
Sonde skaad dus ook die verhouding van die gemeente met God. En daarom is in die Reformasie
geoordeel dat die toepassing van die tug een van die kenmerke van die ware kerk is (Nederlandse
Geloofsbelydenis 29). En ons sal goed doen om Paulus se voorskrifte hierin te begin navolg.
So, opsommenderwys, tug fokus op die sondaar – om hom te red; op die gemeente – om die
gemeenskap te suiwer; op die Gees – om sy teenwoordigheid te verseker.
Refleksie
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1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Vermy onreg en onsedelikheid
Lees 1 Korintiërs 6
Paulus spreek vervolgens twee verdere etiese kwessies aan: hoe om kleiner onderlinge verskille te
hanteer, en hoe om seksueel onberispelik te lewe. Die hoofsaak in die eerste is om onreg te vermy,
en in die tweede om onsedelikheid (porneia – hoerery) te vermy.
Paulus werk met die uitgangspunt dat die regstelsel van daardie tyd nie geestelik van aard was nie,
en volgens menslike regsreëls gewerk het. In die lig van die feit dat ware wysheid van God af kom
(vgl. 1 Kor. 1:18-31) en gebaseer is op ’n kruis-evangelie (1 Kor. 2:1-5; ook vers 6-16), moet gelowiges
nie van die regstelsel verwag om uitspraak te gee in sake wat primêr binne die gemeenskap van
gelowiges hoort nie.
Hy noem die mense binne die regstelsel letterlik “onregverdiges” teenoor die gelowiges wat hy
“heiliges” noem. Omdat laasgenoemde weet wat God wil hê, moet hulle vertrou word om uitspraak
in geskille te lewer, ’n funksie wat selfs in die hiernamaals aan gelowiges toevertrou sal word (vgl
ook Openb. 20:4).
Hy pas die kruisevangelie ook toe op dié wat onreg ly, dat hulle liewer self te kort skiet as wat hulle
optrede ander ’n onreg aandoen. Daarmee gee hy natuurlik ook vir ons die sleutel om die lysie van
“onregverdiges” te verstaan, want dit is oor die onreg wat onsedelikes, egbrekers, diewe en
kwaadpraters, aan ander doen, wat hulle nie deel sal kry aan die koninkryk van God nie (vgl ook Gal.
5:19-22 waar hierdie tipe onreg met die vrug van die Gees gekontrasteer word).
Vir Paulus, soos ons reeds kennis geneem het, was seksuele getrouheid tussen man en vrou
ononderhandelbaar. Dit was die OT ideaal selfs terwyl daar ook talle OT verhale van gebroke
seksualiteit was: ontrouheid, bloedskande, poligamie, onsedelikheid, verkragting ensomeer. “The
fact remains that the Bible’s core ideal is sexual fidelity between husband and wife.” (William
Loader)
Enige ander tipe seksuele gedrag was “buite orde”. Daarom teken Paulus hier in sy brief aan die
Korintiërs ‘n kontra-kultuur, ‘n moraal wat anders is as die onsedelike een waarvandaan hulle kom.
Die tipe moraal wat in die Romeins-Griekse wêreld geheers het, ook en veral in Korinte, was
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besoedelend in sy oë en iets wat hulle aktief moes teëstaan, iets waaraan hulle glad nie moes
deelneem nie.
Dit gaan dus nie in hierdie “sondelysie” in Korintiërs soseer oor insluiting en uitsluiting nie, maar as
‘n skets van die tipe kultuur waarvandaan hulle kom en wat hulle met alle mag en mening moet
vermy: “11 So was sommige van julle ook, maar julle is gewas, julle is geheilig en julle is vrygespreek
…”
Hier is vier Afrikaanse vertalings van die lys van sondes waarvan die Korintiërs verlos is ter wille van
vergelyking:
•

“Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie
dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete
of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God
beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig,
maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.”
(OAV)

•

“Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God
nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense
wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of
bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was party van julle juis ook. Maar
julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here
Jesus Christus en deur die Gees van ons God." (NAV)

•

Julle weet dat mense wat verkeerd lewe, nie sal kom waar God Koning is nie. Julle moet reg
verstaan: Mense wat onsedelik lewe, sal nie kom waar God Koning is nie, ook nie mense wat
afgode aanbid, of mans wat met ander mans se vroue seks het, of mans wat met ander
mans seks het, of mense wat steel, of mense wat altyd meer en meer geld en goed wil hê, of
mense wat altyd dronk is, of mense wat lieg en lelike dinge van ander mense sê, of mense
wat ander mense aanval en hulle geld vat nie. Julle het al klaar julle naam sleg gemaak
omdat julle probleme het en mekaar daaroor na die hof vat. Hoekom is julle nie geduldig
wanneer iemand verkeerde dinge aan julle doen of julle kul en julle goed vat nie? Maar nou
is júlle die mense wat verkeerde dinge doen aan ander mense, dit is júlle wat vir hulle kul en
hulle goed vat. En julle doen dit aan gelowiges! Ek is geskok. Ja, party van julle het hierdie
dinge gedoen. Maar nou het God julle sondes afgewas, Hy het julle aan Hom gewy. Hy het
julle vrygespreek omdat julle aan die Here Jesus Christus behoort en omdat die Gees van ons
God in julle harte gewerk het.” (ABA)

•

"Weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërf nie? Laat julle nie
mislei nie: geen onsedelikes of afgodedienaars of egbrekers of manlike prostitute of mans
wat met mans intiem verkeer, of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers,
sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. So was sommige van julle ook, maar julle is
gewas, julle is geheilig en julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en
deur die Gees van ons God." (BDV)

‘n Paar opmerkings oor die twee Griekse woorde wat Paulus hier vir selfdegeslagverhoudings
gebruik: malakoi (wat letterlik “sagtes” beteken) en arsenokoitai (letterlik die meervoud van
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arsenokoitês, ’n samestelling uit arsen [manlik] en koitê [slaap/lê], dus “manneslapers” of soos die
BDV dit vertaal: “mans wat met mans intiem verkeer”).
1. Die eerste woord malakoi dui in die konteks op die passiewe volwasse party in selfdegeslag
seksuele gedrag, soos dit die geval is in ‘n hele paar ander tale, waar die aktiewe en passiewe party
met verskillende woorde aangedui word. Daarom word dit in die OAV weergegee met
“wellustelinge”, in die BDV met “manlike prostitute.”
2. Die tweede woord arsenokoitai, wat Paulus ook in sy brief aan Timoteus gebruik, is gevorm uit
Levitikus 18:22 en Levitikus 20:13 se Hebreeuse beskrywing van selfdegeslag seks. Dit is ‘n nuwe
Griekse woord wat Paulus geskep het op grond van die LXX (Griekse vertaling van die OT) wat die
relevante Hebreeuse gedeeltes in Levitikus: “mishkav zakur” vertaal met: “meta arsenos koit n
gynaikos”. In Afrikaans kan ons dit só vertaal: “met ‘n man lê soos met ‘n vrou”.
Dit is dan ook hoe die frase “mishkav zakur” uit Levitikus daarna in die Talmoed gebruik is vir selfde
geslag seksuele omgang – tussen volwassenes sowel as tussen volwassenes en jongmense.
Daar kan dus min twyfel wees dat arsenokoitai in die NT ’n ondubbelsinnige manier was om van
selfdegeslag seks te praat. Die woord is letterlik ‘n transkripsie van die Griekse vertaling van die
Hebreeuse “mishkav zakur”.
Daarom word arsenokoitai in die OAV weergegee met “sodomiete”, en in die BDV met “mans wat
met mans intiem verkeer”.
3. Die NAV vertaal albei woorde as ‘n eenheid om “mense wat homoseksualiteit beoefen” aan te dui
en die ABA “mans wat met ander mans seks het.”
Let op hoe Paulus die eerste perikoop afsluit met ’n verwysing na vryspraak, en dan direk oorgaan na
die verkeerde idee wat die Korintiërs het oor vryheid, asof dit geen perke het nie. Die vryheid in
Christus is onderhewig aan die beginsel vraag of iets jou verhouding met God en die gemeenskap sal
bevorder of belemmer, en of dit jou sal verslaaf of nie.
Hy pas dit dan toe op die seksuele lewe – hy sonder seks uit onder die lysie van sondes in vers 9-10 –
en skiet die idee af dat seks op dieselfde vlak as eet lê. Die Korintiërs het die spreekwoord: “Kos is vir
die maag, en die maag vir kos” ook op die liggaam en seks toegepas: “Seks is vir die liggaam, en die
liggaam vir seks.”
Die vernaamste rede waarom so ’n seksuele losbandige houding verkeerd is, is omdat gelowiges ’n
intieme verhouding met God het, en seksuele onsedelikheid en losbandigheid God deel sou maak
daarvan. En dit kan tog nie, sê Paulus. Ons liggame is daar vir die Here. Dit geld alles seksuele
verhoudings, alle seksuele gemeenskap wat nie binne die huwelik plaasvind nie, soos hy in die
volgende hoofstuk uitspel.
Net soos die Gees die liggaam van die gelowiges as ’n tempel gebruik (1 Kor. 3:16-17), gebruik Hy
ook die liggaam van gelowiges as tempel (1 Kor. 6:19). Ons behoort dus nie aan onsself nie, en moet
God ook in ons liggaam verheerlik deur nie onsedelik te lewe nie.
Wat baie duidelik is, is dat Paulus ’n baie hoë sedelike standaard daar stel waaraan gelowiges
hulleself moet meet. Omdat God deur sy Gees in ons woon, behoort ons nie aan onsself nie, kan ons
nie net maak wat ons wil nie, kan ons nie eers op onreg reageer soos wat die wêreld dit doen nie,
maar is ons gebonde aan ’n ander stel reëls wat met omgee en opoffering te make het. En daarvan is
en was Jesus die uitnemende voorbeeld. En dit is Sy voorbeeld wat ons moet navolg.
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Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Dis beter om nie te trou nie
Lees 1 Korintiërs 7:1-24
Paulus begin in hoofstuk 7 reageer op sake wat in ’n brief van die Korintiërs aan hom gerig is. In vers
1-24 hanteer hy die vraag oor die huwelik.
Let op dat hy aansluit by ’n gedagterigting wat blykbaar by die Korintiërs ontstaan het, dat dit goed is
vir ’n man om sonder ’n vrou te lewe, dit wil sê sonder seks. Sommige het blykbaar selfs besluit dat
die huwelik nie strook met hulle opvatting van Christenwees nie en wou sonder seks in die huwelik
lewe of dan skei om beter die Here te kan dien.
Daarom praat Paulus eers oor getroudes, en beveel aan dat hulle steeds in die huwelik sal bly, en
steeds seksueel met mekaar sal verkeer in die huwelik, veral weens die gevaar van onsedelikheid.
Ons liggame behoort wel aan God (1 Kor. 6:19), maar in die huwelik ook aan ons huweliksmaat.
Daarom moet huweliksmaats mekaar nie seksuele omgang weier nie, behalwe om ’n (kort) tyd lank
te bid. Die duiwel moet nie kans kry om hulle te verlei weens hulle gebrek aan selfbeheersing nie,
veral nie in ’n stad wat so berug vir sy prostitusie was nie.
Dan spits hy hom toe op dié wat voorheen getroud was, die wewenaars4 en weduwees en werk
basies met twee beginsels:
Paulus dink dit is beter om nie te trou nie (vers 1,8), maar relativeer dit deur homself as
voorbeeld te gebruik, en te erken, soos hy self sê in vers 7, dat dit van ons gawes afhang,
dinge wat die Here vir ons gee (vgl. Matt. 19:11 “Wie dit kan doen, laat hom dit doen”!);
2. As jy jouself nie kan beheer nie, dink Paulus dit is dan beter om te trou as om deur hartstog
verteer te word (vers 9). Daarom dat ook huweliksmaats mekaar in ag moet neem (vers 2-5),
sodat ’n gebrek aan seks nie hulle blootstel aan verleiding deur die duiwel nie.
1.

4

Paulus gebruik in vers 8 ‘n ander woord (agamos) vir “ongetroudes” as in vers 25 (parthenos – maagd), wat
verskeie geleerdes laat vermoed dat hy eintlik in vers 8 van wewenaars praat, wat in die konteks ook beter pas
as die gelykluidende raad wat hy vir die weduwees gee.
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Let egter op dat albei beginsels uit sy eie ervaring kom, en nie as ’n bevel van die Here aan hulle
gegee word nie, hoewel dit steeds onder leiding van die Heilige Gees is: ”Ek dink dat ek ook die Gees
van God het.” (vers 40).
Die enigste perspektief wat hy verseker van God af vir die Korintiërs gee, is, dat as jy getroud is, jy
nie mag skei nie. Daarmee erken hy wat regdeur die Bybel as beginsel aangegee is, dat God nie wil
hê huweliksmaats moet die band tussen hulle verbreek nie (vgl. Jesus in Matt. 19 bv. – dit sluit
uiteraard dinge soos geweld en mishandeling uit). Let ook op dat hy werk met die beginsel van een
man en een vrou (“elke man sy eie vrou en elke vrou haar eie man”), d.w.s. die monogame huwelik.
Dan spreek hy die probleem van ’n ongelowige maat in die huweliksverhouding aan, en sê basies dat
die ongelowige, nie die gelowige nie!, die keuse het om te bly of te ry. Daar is ’n voordeel vir die
ongelowige om te bly, maar die gelowige huweliksmaat is nie gebind aan die huwelik, as die
ongelowige huweliksmaat wil skei nie. Daar is ook ’n voordeel vir die kinders, deurdat hulle in die
sfeer van die Christelike gemeenskap groot word, en daardeur beïnvloed kan word. Anders sou hulle
in ’n heidense omgewing grootword, wat eweneens ’n groot invloed op hulle sal hê.
Hy raai ook Jode aan om nie hulle besnydenis te verander nie. Nie-Jode moet ook nie hulle laat
besny nie, maar wel die morele wette van God nakom. Dieselfde geld slawe wat die geleentheid vir
vrylating moet aangryp, maar nie te koste van hulle getuienis nie, want hulle is in elk geval in die
Here vry mense (soos hy in Gal 3:29 verklaar het).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die koninkryk verdien onverdeelde aandag
Lees 1 Korintiërs 7:25-40
Weereens gee Paulus sy eie mening, hoewel hy dit as betroubaar beskrywe (vers 25) – deur die
genade van die Here – en hom beroep op die feit dat hy ook die Gees het (vers 40). Maar hy
relativeer dit deur sy mening te onderskei van ’n direkte bevel van die Here.
En hier praat hy nou oor die ongetroudes (parthenos – maagde). Met die oog op die swaarkry van
die eindtyd dink hy dit is beter om nie te trou nie. Maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie, jy
maak dit net vir jouself swaar. ’n Mens hoor hier van die soortgelyke gedagtes eggo wat Jesus
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geopper het oor swanger vroue in die eindtyd (Mark 13:17). Jesus sowel as Paulus het waarskynlik in
die eerste plek die vervolging onder die Romeine in gedagte gehad.
Hy relativeer daarmee eintlik die hele gemeenskapslewe en maak dit ondergeskik aan ’n lewe vir die
koninkryk. Selfs om iets vir jouself te koop, word gerelativeer, omdat hierdie wêreld soos ons dit ken
aan die verbygaan is, en ons vry van sorge moet wees om aandag aan die koms van die koninkryk te
gee. Die dinge van die Here moet voorop in ’n mens se gedagtes wees, nie die dinge van die wêreld,
soos die huwelik en dergelike dinge nie. Ons aandag moenie verdeel wees nie.
Hoewel baie met Paulus sou kon verskil, sê hy hierdie dinge na sy mening tot ons beswil, nie om ons
aan bande te lê nie, maar ons toewyding aan die Here te beskerm. Wie trou doen dus goed, maar
wie nie trou nie, doen beter.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Jou vryheid mag nie ander laat sondig nie
Lees 1 Korintiërs 8
Paulus skuif aan na die vraag oor vleis wat aan ’n afgod geoffer is, waarmee hy waarskynlik
terugverwys na die spreekwoord wat hy aangehaal het in 1 Korintiërs 6:13: “Die maag is vir kos, en
kos vir die maag.”
Let op hoe hy eers die beginsel van die liefde neerlê en verduidelik voordat hy sy antwoord op hulle
vraag gee. Basies sê hy, dat kennis goed is, maar nie genoeg nie. Die liefde is belangriker (vgl. 1 Kor.
13:2: “en besit ek al die kennis … maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks.”), ook in ons verhouding
met God. Om die waarheid te sê, dit is wanneer ons God liefhet, dat ons in ’n verhouding kom met
Hom waarin Hy vir ons ken – iets wat baie belangriker is as wat ons weet (of dat ons Hom ken).
Hy het dieselfde gedagte in sy brief aan die Galasiërs geopper (Gal. 4:8: “noudat julle Hom leer ken
het, of liewer, noudat Hy julle ken”). Vergelyk dit ook met die gelykenis van die tien meisies in
Matteus (in Matt. 25:12 waar die bruidegom vir die 5 onverstandiges sê: “Ek ken julle nie”!”)
In sy antwoord sluit Paulus dan by hulle kennis aan, en erken dat daar eintlik niks aan die vleis
verander as dit aan ’n afgod geoffer is nie. Om die waarheid te sê, daar is eintlik geen ander God, vir
ons nie, behalwe Een, God self. En al sou mense sogenaamde gode aanbid – daar is immers ander
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gode – het ons geen erg aan hulle nie, want ons het net een God, die Vader en Sy Seun deur wie
alles bestaan en deur wie ons lewe.
Maar nou is dit so dat nie almal dié kennis het nie, en uit liefde vir hulle, moet ’n mens hulle
onkunde in ag neem, en nie iets doen waardeur hulle gewete, wat alreeds swak is, nog verder
verswak sal word nie. Dit is immers waarom die “sinode” in Jerusalem afgodsoffers belet het.
Afgodsvleis kan jou verlei tot afgodsdiens.
Ons vryheid (let weer op hoe hy daarmee terugverwys na hfst. 6:12-13) – dat ons weet vleis
verander nie intrinsiek as dit aan afgode geoffer word nie – mag nooit ’n aanleiding vir ander word
om te sondig nie (vgl. Jesus ook hieroor in Matt. 18:6: "Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in
My glo, van My afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met ’n groot meulsteen aan sy nek in die diep
see verdrink.").
Om die waarheid te sê, jy sondig eintlik teen die onkundiges, as jou vryheid hulle laat sondig.
Daarom sal Paulus nie afgodsvleis eet nie (gelukkig nie alle vleis nie!) want hy wil nie sy
medegelowiges se val veroorsaak nie. Hy reël darem ook later dat ’n mens nou nie hoef navraag te
doen oor vleis wat jy in ’n slaghuis koop, of dit nou aan ’n afgod geoffer was of nie, en jy dit dan
maar mag eet (1 Kor. 10:23-33). Maar die gewete van die swakkeres bly ook daar ’n bepalende
faktor.
Let ook op dat hierdie beginsel van die liefde na ander sake deurgetrek kan word – jou
medegelowige se standvastigheid in die geloof is belangriker as jou eie kennis en vryheid in die
geloof. En lees gerus in Romeine 14:19 en 15:2 Paulus se verdere gedagtes hieroor.
’n Mens moet onthou dat Paulus hier natuurlik skryf oor mense wat pas uit die heidendom na
Christus oorgekom het en nog die impak van die heidense gebruike sou ervaar. Hy praat nie oor
mense wat eintlik net hulle eie bekrompe idees op ander van toepassing wil maak nie en van beter
behoort te weet nie.
Dit help my nogal om só daaroor te dink, want dit is eintlik vir my swaar woorde dié van Paulus: en
ek sou ook saam met sommige gelowiges wou uitskreeu, soos Paulus hulle aanhaal in 10:29-30:
“Waarom moet my vryheid beperk word deur ’n ander se gewete?” Maar die punt is dat ons nie ons
eie belang kan soek nie, want dit is die beginsel van die liefde, en die weg van die kruis (1 Kor. 2:2).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Om met passie jou roeping na te jaag
Lees 1 Korintiërs 9
Paulus reageer hier op mense wat kritiek lewer op sy bediening met ’n reeks retoriese vrae waarmee
hy bevestig dat hy ’n apostel is en die voorregte daaraan verbonde sou kon geniet, soos inderdaad al
die ander apostels, baie keer saam met hulle eggenotes. In die proses noem hy ’n paar riglyne van
hoe apostels van ander gawes in die kerk onderskei is in sy tyd, bv., dat hulle Jesus persoonlik na sy
opstanding gesien het (1 Kor. 15:5-8). In 2 Korintiërs 10-13 sal hy dit nog uitvoeriger doen.
Let op hoe hy voorbeelde uit ’n wye reeks lewensverbande gebruik om sy punt te staaf, en dit dan
ook in die wet van God begrond (Deut. 25:4; vgl. sy raad aan Timoteus hieroor: 1 Tim. 5:18).
Weereens sien ’n mens die lering van Jesus weerspieël in sy beredenering (Matt. 10:10; Luk. 10:7).
Tog het hy (en Barnabas) besluit om dié voorregte nie te gebruik nie, sodat niemand beswaar kon
maak dat hulle hulleself verryk deur die bediening nie. Die evangelie is vir hom belangriker as sy eie
belang (let op weer die kruis-evangelie wat deurkom). Hy gaan liewer dood! Trouens dit is sy roem
en eer dat hy dit kosteloos doen, al het hy die reg om van hulle afhanklik te wees vir sy
lewensonderhoud.
Dan brei hy uit op sy passie in die lewe, om soveel mense as moontlik vir Christus te wen, en dat hy
dit met alles in hom najaag, net soos ’n atleet op die baan (in die tweejaarlikse Istmiese Spele) of ‘n
bokser in die kryt.
Sy roeping word breed uitgespel: vir Jode (wetsgehoorsame mense), vir heidene (hy gebruik nie die
woord nie, maar praat van mense wat sonder die wet lewe, wat die betekenis duidelik maak), en vir
swakkes (vgl hfst. 8 en Rom. 14; 15). Trouens “vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige
te red.” Geen wonder dat sy bediening en uiteindelik skryfwerk die hele Christelike wêreld beïnvloed
het nie en steeds doen.
Let op dat hy nie sy eie menings en oortuigings prysgee nie, nooit die liefdesgebod van Christus bv.
verlaat nie, maar tog aanpas by die mense wat hy op ‘n gegewe tyd bedien, sodat hy iets vir hulle
kan beteken. Hy het bv. die sabbat nagekom ter wille van die Jode, anders sou hulle hom nooit
toegelaat het om by hulle in die sinagoge op te tree nie. Vergelyk bv. Hand. 16:3 waar Timoteus
besny is; Hand. 18:18 waar Paulus ‘n gelofte afgelê het; Hand. 21:20-26 waar Paulus ‘n
reinigingshandeling ondergaan met die gebruiklike offers ter wille van die Jode.
Soms het hy egter ook baie skerp verskil van mense wie se oortuigings die hart van die evangelie
aangerand het. Dit het hy gedoen teenoor Jode (Gal. 2:11-14 – waar hy Petrus teengestaan het) en
teenoor heidene (baie keer in hierdie brief, waar hy verkeerde idees oor allerlei aanvat). Ander kere
het hy egter sensitief opgetree teenoor mense wat nie die kennis gehad het wat hy het nie (1 Kor. 8).
Die hoofstuk laat my weer besef hoe belangrik ‘n bewussyn van my roeping (doel) is, dat dit my
passie in die lewe moet wees, en dat ek dit met alles in my moet najaag, beide in voorbereiding as in
uitvoering, sodat ook ek nie ander uitnooi tot hulle roeping om dit met passie na te jaag nie, en nie
self kwalifiseer nie.
Neem daarom ‘n tyd vandag om na te dink oor jou roeping (doel) en passie in die lewe. Wat het die
Here op jou hart gedruk wat jy ten alle koste moet najaag: jou roeping, jou doel? Wat is jou passie in
die lewe – die ding wat net só ‘n belangrike rol speel dat jy nie anders kan as om dit te doen nie? En
hoe staan dit met jou fokus – is jy nog met alles in jou gefokus daarop?
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Lewensbelangrike vrae en lewensveranderende vrae!
En as jy nie só ‘n roeping of passie het nie – die Here gee dit aan dié wat Hom soek!
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Gemeenskap met God moet ten alle koste beskerm word
Lees 1 Korintiërs 10
’n Mens moet altyd in gedagte hou dat die hoofstuk-indeling van Bybelboeke eers in die middel-eeue
gedoen is.5 Die brief aan Korintiërs is as ’n brief geskryf, sonder verse en sonder hoofstukke. Wat
Paulus dus hier in hoofstuk 10 aan die orde stel, is integraal verbind aan dit waarmee hoofstuk 9
afgesluit is, om só die Christelike wedloop te hardloop dat jy die wenpaal kan behaal.
Paulus herinner daarom die Korintiërs aan die ervaring van die volk in Moses se tyd, dat hulle al die
voorregte wat God gegee het in die woestyn kon geniet, maar tog nie die wenpaal, die intog in die
beloofde land, bereik het nie.
Die oordekking met die wolk (simbool van God se teenwoordigheid) en die omsluiting met die see
(simbool van God se redding) by die Uittog laat Paulus aan die funksie van die doop dink – dit
ontferm en beskerm.
Net so laat die voorsiening van brood (manna was “kos uit die hemel” – Eks. 16:4; Ps. 78:24-25) en
water (Eks. 17:6; Num. 20:7-11) in die woestyn Paulus dink aan die funksie van die brood en wyn van
die Nagmaal – dit voed en les ons dors deur ons gemeenskap met God.

5

Die eerste teks van die Nuwe Testament wat in hoofstukke verdeel is, was die Latynse Vulgaat, die amptelike
Bybel van die Roomse Katolieke Kerk in Latyn. Die hoofstuk-indeling is deur Stephen Langton, ‘n professor van
Parys, gedoen in die 13de eeu. Die eerste indeling in verse is deur Robert Estienne, ‘n Franse uitgewer, gedoen
in sy 1551 uitgawe van die Griekse Nuwe Testament. Dit het verwysings na die Bybel makliker as tevore
gemaak. Die indeling word vandag in alle uitgawes en vertalings van die Bybel gevolg. Die Ou Testament se
indeling in verse gaan terug na die Masorete se tekstekens, die Joodse groep wat verantwoordelik was om die
Bybelteks oor te skryf en te bewaar. Die gebruik van hulle tekens vir vers-indelings word aan die werk van Isaac
Nathan ben Kalonymus in 1440 toegeskryf.
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Die rots was beide die simbool van God se voorsienigheid sowel as sy teenwoordigheid, iets wat met
die werklikheid van Christus verbind word, lank voor Hy in die vlees gekom het – ’n misterieuse
wonder.
Met dié voorbeelde spoor hy die Korintiërs aan om nie in onsedelikheid en afgodsdiens te verval nie,
want dit bring hulle gemeenskap met God in gedrang, wat ten alle koste beskerm moet word. Hy
verwys hier terug na 5 gevalle uit die geskiedenis van Israel in die woestyn tydens die Uittog, wat vir
die Korintiërs as voorbeeld en waarskuwing moet dien:
1. vers 6: sondige begeertes (Num. 11:4–35 – waar die volk gestraf word by Kibrot-Taäwa
weens hulle lus vir vleis wat hulle in opstand teen die Here laat kom – die Here stuur wel
kwartels, maar straf hulle vir hulle gulsigheid – ’n oortreding van die tiende gebod);
2. vers 7: afgodsdiens (Eks. 32 – die bekende verhaal van die goue kalf waar die volk die goue
kalf as God aanbid het en losbandig te kere gegaan het – net Moses se tussenkoms keer dat
die hele volk uitgewis word – ’n oortreding van die eerste twee gebooie);
3. vers 8: onsedelikheid (Num. 25 – die verhaal van die Israelitiese mans wat met Moabitiese
en Midianitiese vrouens seks gehad het as deel van die offers aan Baäl-Peor en deur die
Here gestraf is – ’n oortreding van die sewende gebod. Terloops, Moab was een van die
kinders van Lot by sy dogters [Gen 19:37]);
4. vers 9: uittarting van God (Num. 21:4–9 – die verhaal van die ongeduld van die volk teenoor
die Here toe hulle by die Horberg verbygetrek het, en Hom verkwalik het vir die Uittog, en
waar die Here giftige slange gestuur het om hulle te straf, maar daar redding was deur die
koperslang wat Moses gemaak het);
5. vers 10: verset teen gesag/God (Num. 16 – die opstand van Korag, Datan en Abiram teen
Moses en Aäron dat hulle gesag as leiers, maar hulle eintlik teen die Here en sy keuses
verset, en die Here wat hulle uitwis deur die aarde wat hulle insluk – onthou dat Korag se
kinders dié straf vrygespring het, omdat hulle nie saam met hulle pa ongehoorsaam was nie.
Hulle nageslag het later ‘n groot rol gespeel in die ontwikkeling van die liturgie en die
Psalms).
Paulus skets dus hier op ’n baie grafiese manier die versoekings van gulsigheid, onsedelikheid,
afgodediens, ondankbaarheid (die uittarting van God deur nie met sy pad met jou tevrede te wees
nie), en die verset teen gesag, want dit is eintlik ’n verset teen God self.
Maar daarmee saam skets hy die pad uit die versoekings – God sal nie toelaat dat ’n mens
versoekings kry wat jy nie in staat is om te weerstaan nie, want Hy sal saam met die versoekings ook
die uitkoms gee, sodat hulle dit kan weerstaan.
Hy sonder dan die versoeking uit om by afgodsdiens betrokke te raak, en hoewel hy steeds erken dat
‘n afgodsoffer of ’n afgod van geen betekenis is nie, het dit wel betekenis vir die persoon wat aan ’n
afgod offer. In ’n sekere sin, sê hy, is dit net soos wat die gelowiges by die Nagmaalstafel ervaar –
daar is gemeenskap met God. Dit beteken dat met ’n afgodsoffer dieselfde gebeur, maar die
gemeenskap is nie met God nie, maar met bose geeste, d.i. met die duiwel self, en dit bring hulle
gemeenskap met God in gedrang.
Dit gaan dus in elkeen van sy voorskrifte oor die beskerming van hierdie gemeenskap met God. Niks
mag met God in jou lewe kompeteer nie, nie jou eie begeertes nie, nie jou gedrag nie, en ook nie jou
(af)godsdiens nie.
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In vers 23 keer hy terug na ’n verwante tema, die eet van afgodsvleis, iets waaroor hy al vroeër in
hoofstuk 8 geskryf het, en herhaal dat ’n mens nie jou vryheid moet gebruik ten koste van ander se
gewete nie. Dit gaan nie oor die vleis nie, maar oor die een saam met wie jy eet. En nog dieper as dit
gaan dit oor die eer van God. Ons moet nooit aanstoot gee aan mense nie, omdat dit hulle
Godsbeeld in gedrang kan bring. Hoe ons optree sê vir hulle hoe God is!
Daarom soek Paulus nie sy eie belang nie, maar dié van ander, sodat hulle gered kan word, soos hy
reeds in hoofstuk 9 vertel het. Omdat hy hierin die voorbeeld van Christus navolg, moet ons hom
ook daarin navolg (1 Kor. 11:1).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Oor mans en vroue in die erediens
Lees 1 Korintiërs 11
Paulus begin hier aandag gee aan sake wat by die erediens hoort en sal:
1. in hoofstuk 11 stilstaan by die wyse waarop mans en vrouens in die erediens moet optree,
en hoe die Nagmaal gevier moet word;
2. in hoofstuk 12 by die verskeidenheid van geestelike gawes en hoe dit die een liggaam van
Christus moet opbou;
3. in hoofstuk 13 by die liefde wat belangriker as enigiets anders is en eintlik die samebindende
krag is wat die verskeidenheid in die liggaam tot ’n eenheid saamsnoer; en
4. in hoofstuk 14 terugkeer na die inrigting van die erediens en stilstaan by hoe die gawes
gebruik moet word tot stigting van die hele gemeente, waarin die gawe van profesie eerder
as tale gebruik moet word.
Hoe mans en vroue moet bid en profeteer
Ek kan nie anders as om my te verwonder oor die jarelange debat oor die dra van hoede deur vroue
al dan nie. Dit maak my tegelyk kwaad en hartseer – kwaad omdat mense met soveel onkunde
hieroor geredeneer het en geslagte van vroue aan hoede verbind het; hartseer omdat soveel mans
en vroue ’n verkeerde interpretasie as die Woord van God aanvaar het en gedink het die Here self
skryf hoede vir vroue voor.
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En let op dat daarom vir jare lank die eksplisiete boodskap van hierdie gedeelte gemis is, dat vroue
saam met mans mag bid en profeteer in die gemeente! ’n Boodskap wat gemis is, omdat op die
hoede gefokus is, ’n voorwerp wat in elk geval nie eers genoem word in die gedeelte nie, net ’n
hoofbedekking.
Paulus werk hier met die algemene sosiale gebruik (let op in vers 14-15) dat vrouens in dié tyd lang
hare gehad het en ’n hoofbedekking gedra het in die openbaar, anders sou hulle as prostitute
gereken kon word, d.w.s. as hulle kort of los hare gehad het en sonder ’n hoofbedekking opgetree
het. Daarom was dit die gebruik in die gemeentes, en om geen ander rede nie.
Soos die sosiale gebruike verander, moes die gebruike in die erediens ook verander het. Maar,
helaas, dit was nie die geval nie; daar is vir eeue vasgeklou aan uitgediende sosiale gebruike asof dit
deur die Here self ingegee is.
Dit hang natuurlik saam met die algemene misverstaan van die rol van vroue in die kerk, waarin die
misverstand van die swygverbod van 1 Korintiërs 14:34 en 1 Tim. 2:11-12 ’n groot rol gespeel het.
•

•

Paulus skryf in 1 Korintiërs 14:34 oor vroue, wat soos die gebruik vandag nog in Oosterse
kerke is, apart van hulle mans in die kerk gesit het , baie keer op die balkon, en dan te veel
gepraat het sodat dit die gang van die erediens onderbreek het. Dit is wat hy verbied, ’n
onderlinge gepratery, nie ’n optrede binne die gemeente deur vroue nie. Paulus het dus
geen probleem gehad dat vroue as bidders en profete en met watter ander gawe hulle ook
al het, optree in die gemeente nie, soos hierdie gedeelte in hoofstuk 11 bewys.
Paulus skryf in 1 Timoteus 2 oor die spesifieke situasie in Efese. Dit wil voorkom asof daar ‘n
groep ryk vroue was (1 Tim. 2:9-10) wat die Bybelse lering oor die skepping verander het
asof Adam uit Eva gebore is (1 Tim. 2:13-14)), en daarby van huis tot huis dit aan
gemeentelede verkondig het (1 Tim. 5:13). Die groep – moontlik selfs ‘n spesifieke vrou (1
Tim 2:11-12) – het dus nie net geleer dat vroue op ’n gelyke voet hanteer moet word soos
Paulus dit in sy briewe geskrywe het nie (Gal. 3:28: “dit maak nie saak of iemand … man of
vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één.”). Hulle/sy wou vroue ‘n groter rol in die
gemeente as mans laat speel. Paulus verbied dus hierdie valse lering in sy brief aan
Timoteus.

Hoe om die Nagmaal te gebruik
Paulus brei sy voorskrifte vir die erediens uit na die wyse waarop die Nagmaal gevier moet word.
Hier moet ’n mens in gedagte hou dat baie gelowiges in Korinte slawe was. Weens hulle
omstandighede moes hulle tot laat werk (en ook van vroeg af in terme van oggendbyeenkomste) en
gevolglik baie keer laat opgedaag vir die aandbyeenkomste.
Dit het dus baie keer gebeur dat die meer vermoënde lidmate solank begin eet het – onthou dit was
’n liefdesmaal waartydens die Nagmaal ingestel is – en dat daar nie meer oor was as die ander by
hulle aansluit nie. Dit het die armes verneder en Paulus spreek hom skerp hieroor uit en stel die
eenheid voorop, wat uitdrukking kry in die mededeelsaamheid van ryk en arm by die Nagmaalstafel.
Die rykes moet daarom by die huis klaar eet, as hulle nie kan wag met al die kos by die nagmaalstafel
nie (vers 34)!
Na hy die lering oor die Nagmaal gegee het, wat hy by die Here self ontvang het, pas hy dit toe op ’n
verdere ongepaste wyse om die Nagmaal te gebruik, naamlik om nie selfondersoek te doen nie.
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Daardeur drink en eet mense ’n oordeel oor hulleself wat letterlik ’n fisiese uitwerking op hulle het
en sal hê. ’n Mens moet dit nou nie interpreteer asof net diegene dood is wat die Nagmaal verkeerd
gebruik het nie, maar dat daar in die algemeen meer siektes en dood by hulle teenwoordig was wat
Paulus wyt aan die feit dat hulle nie as ’n gemeente genoegsaam bedagsaam voor die Here God lewe
nie.
Ekskursus oor vroue in die NT
Ek het ’n paar vroue uit die Nuwe Testament gaan opdiep wat ’n spesifieke rol en funksie gehad het,
om net die punt te onderstreep dat God nie mans voorgetrek het in diens in die gemeente nie:
•
•
•
•

•

Dorkas was ’n dissipel (Hand. 9:36 – die woorde “gelowige vrou” in die oorspronklike
beteken letterlik “dissipel”).
Prisca (Priscilla) was saam met haar man Akwila mede-werkers van Paulus (Hand. 18:2) en
het byvoorbeeld vir Apollos, die groot prediker in Korinte, onderrig.
Filippus se 4 dogters was profetesse (Hand. 21:9).
Phoebe (Rom. 16:1) was óf ’n diaken (soos die woord diakonos gewoonlik vertaal word,
maar die manlike vorm van die woord maak dit minder waarskynlik) óf meer waarskynlik ’n
“dienaar” (soos die NAV dit vertaal) wat waarskynlik ’n “dienaar van die Woord” kon
beteken, dws ’n leraar, soos die term op Timoteus van toepassing gemaak word, wat
verseker ’n leraar was (vgl 1 Tim. 4:6 waar die woord “dienaar” gebruik word, en uitgespel
word as ’n gawe wat Skrifvoorlesing, prediking en onderrig ingesluit het [1 Tim. 4:13]).
Junia was ’n vroulike apostel. Junia (in NAV weergegee met Junias) was heel waarskynlik ’n
vrou (so bv. geargumenteer deur die gerespekteerde Nuwe Testamentikus Cranfield in die
ICC reeks, sowel as Dunn in die Word reeks). Dit is ’n ingewikkelde redenasie, maar die
moeite werd om na te luister: Die woord Junian in die Griekse teks van Romeine 16:7 is die
(akkusatiewe) verbuiging van óf Junias (manlike naam) of Junia (vroulike naam). Aangesien
die manlike verbuiging egter nêrens anders in die Griekse literatuur gebruik word nie, en die
vroulike vorm meer as 250 keer, is dit baie meer waarskynlik dat Paulus hier ’n vroulike
verbuiging gebruik en hier dus na ’n vrou verwys. Waarskynlik was Junia dus getroud met
Andronikus. Dit wil ook voorkom asof die twee, Andronikus en Junia, moontlik apostels was,
want die frase in Romeine 16:7 “hoogaangeskrewe by die apostels” kan vertaal word:
“hoogaangeskrewe onder die apostels”, soos dit trouens in die Ou Afrikaanse vertaling was
en in die NIV vertaal word: “outstanding among the apostles” (vgl. Dunn)! Op die minste het
Junia dus ‘n uitstaande reputasie onder die apostels gehad. Op die meeste was sy een van
hulle.

Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Verskeidenheid dien die eenheid
Lees 1 Korintiërs 12
Hoofstuk 12-14 handel oor die wyse waarop die gawes van die Gees in die gemeente gefunksioneer
het. Die gemeente se siening van die gawe van tale as die taal van die engele (1 Kor. 13:1) en iets
wat in ’n toestand van ekstase manifesteer (1 Kor. 12:2) het gedreig om so oorbeklemtoon te word,
dat die ander gawes oorheers is, en hulle eredienste onverstaanbaar begin word het.
Daarom fokus Paulus in hoofstuk 12 eerstens op die basiese belydenis van elke kind van God, dat
Jesus die Here is (1 Kor. 12:1-3).
Tweedens gebruik hy die tekening van God as Drie-enig (let op die drie woorde vir God in vers 4-6:
Gees, Here, God wat met drie beskrywings van die gawes gekoppel word: genadegawes, bedieninge,
kragtige werkinge) om aan die een kant die verskeidenheid van gawes wat van die persoon-ryke
God kom, aan te moedig, maar aan die ander kant ook die gawes se inherente eenheid te
beklemtoon omdat dié God een wese is. Die onderskeie gawes van wysheid, kennis, geloof,
gesondmaking, wonders, profesie, onderskeiding en tale kom van een Gees, en is daarom bedoel om
tot die voordeel van almal in die een liggaam gebruik te word (1 Kor. 12:7-11).
Daarmee hoop hy dat hulle met die vergelyk-speletjie sal ophou, en eerder die verskeidenheid van
gawes sal gebruik tot stigting en opbou van die een liggaam van Christus in die gemeente.
Derdens brei hy uit oor die samehang van die gelowiges met hulle gawes in die een liggaam van
Christus, die gemeente, wat beteken dat daar nie verdeeldheid kan wees nie (1 Kor. 12:12-31). Hy
gebruik die beeld van ’n regte liggaam om die noodsaaklikheid van verskille (voet, hand, oor, oog)
binne die groter organiese eenheid van die gemeente te demonstreer, maar ook die noodsaaklike en
integrale eenheid te beklemtoon. ’n Liggaam kan nie voortbestaan as dit verskeurd is nie.
As daar eenheid is, kan die liggaam se lede met integriteit gelyke sorg dra vir mekaar – onder andere
deur mense wat spesifieke take ontvang het: apostels, profete en leraars – gawes wat veral met die
Woord te make het; en deur mense wat gawes ontvang het om wonderdade te kan doen, mense
gesond te maak, hulp te verleen (bystand), leiding te gee (kubernesis – bestuur of administreer), en
ongewone tale of klanke te gebruik. Die lysie kom ooreen met dié in vers 7-11, met 2 gawes wat
bykom, hulp en leiding. Dit wys dat die gawes nie ’n vaste aantal was nie, maar slegs as voorbeelde
genoem word.
Paulus beklemtoon dat nie almal al die gawes het nie, en dat daar beter gawes is (profesie is bv.
beter as die gawe van tale, soos hy in hoofstuk 14 sal wys), maar dat alles ondergeskik is aan die
gawe van die liefde wat aan almal in die gemeente gegee is, waaroor hoofstuk 13 handel.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die liefde is onmisbaar in alles
Lees 1 Korintiërs 13
Hierdie is só ’n pragtige tekening van die hart van die Christelike geloof in die vorm van ’n gedig. Dit
besing eerstens die onmisbaarheid van die liefde in die gebruik van die gawes in ’n gemeente (1 Kor.
13:1-3), dan die wyse waarop die liefde met die gawes tot sy reg kom in die gemeente (1 Kor. 13:47), en dan die duursaamheid van die liefde bo alles anders (1 Kor. 13:8-13). Daarmee korrigeer
Paulus die verkeerde idees wat die Korinte oor die liefde gehad het, wat eerder in onsedelikheid en
afguns ontaard het.
Let op hoe Paulus regdeur van die gawes wat hy so pas genoem het (tale, profesie, kennis, geloof),
eksplisiet relativeer en ondergeskik maak aan die liefde (1 Kor. 13:4-7). Selfs die bereidheid om
jouself op te offer, word ondergeskik gestel aan die liefde. Om die waarheid te sê, gawes sal
verdwyn, terwyl die liefde sal voortduur (1 Kor. 13:8-13). Dit geld natuurlik alle gawes. Anders gestel,
die gawes kom net tot hulle reg binne ’n konteks van liefde.
Hierdie tipe liefde is eienskappe van God (bv. Eks. 34:6 – lankmoedig) wat Hy deur die Gees aan ons
skenk (Gal. 5:22). Daarom maak die liefde dat ’n mens die gawes gebruik terwyl jy geduldig is met
mense, vriendelik is en nie afgunstig nie, en verseker nie grootpraterig en verwaand daaroor nie.
Anders bring die gawes verdeeldheid en hoogmoed.
Liefde leer jou verder om nie onwelvoeglik op te tree daarmee nie, nie jou eie belang binne die
liggaam te soek nie en ook nie liggeraak te wees oor wat ander doen nie. Daarom hou die liefde ook
nie boek van die kwaad nie.
Maar die liefde en die waarheid is verbind aan mekaar. Daarom is onreg nooit iets waaroor ’n
gelowige hom kan verbly nie. So, hoewel jy nie boekhou van die kwaad nie, kan onreg nooit aanvaar
word nie.
Vers 7 belig ’n interessante aspek van die liefde, dat hoewel dit nie bly is oor die onreg nie, dit tog in
liefde bereid is om “alles te bedek”, dws om te verdra en te beskerm (NIV), wat ’n mens herinner
aan Spreuke 10:12: “Haat verwek twis; liefde bedek alles wat aanstoot gee.”
Miskien is die beste manier om dit te verstaan dat die liefde nie ou wonde wil oopkrap nie, bereid is
om ’n tweede myl te loop, bereid is om 70x7 keer te vergewe, bereid is om te verdra en vorentoe te
kyk. Daarby is die liefde bereid om onbevange ’n pad met mense te loop, en nie in sinisme te verval
nie en mense te wantrou op grond van ervarings uit die verlede. Let op hoe die drie woorde (glo,
hoop, verdra) in wese ooreenstem met die geloof, hoop en liefde van vers 13.
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Liefde is ook meer duursaam as die gawes; profesie en tale sal verdwyn, en kennis sal uitgedien raak,
wanneer ons eendag met God se oë na alles kan kyk, maar die liefde sal bly.
Vers 11 kontrasteer die onvolwasse gebruik van die gawes teenoor die volwasse gebruik daarvan.
Vers 12 kontrasteer ons gebrekkige verstaan van dinge teenoor die volle kennis wat eendag ons deel
sal wees.
Wat Paulus uitbring by sy belangrike slot, dat al wat saak maak, is geloof, hoop en liefde, waarvan
die liefde die grootste is.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

’n Wye reeks gawes bou gelowiges op in die erediens
Lees 1 Korintiërs 14
Na alles wat Paulus oor die gawes en die liefde gesê het, fokus hy in die hoofstuk op wat in die
eredienste moet gebeur en maak basies twee punte: 1) alleen die gawes wat verstaanbaar en
opbouend is, moet in die eredienste beoefen word (vers 1-25), en 2) alles moet met ’n sekere mate
van orde gebeur (vers 26-40), omdat dit is hoe God Homself aan ons geopenbaar het (vers 33). God
se karakter, die liefde, struktureer dus die gebruik van ons gawes in liturgie en die erediens.
Hy brei uitvoerig uit oor die onverstaanbare onsinnigheid van tale in die erediens eerder as die
verstaanbare opbouende karakter van profesie, veral ook omdat tale eintlik ’n teken vir die
ongelowiges is (vgl. Jes. 28:11-12; Deut. 28:49 – God se grootheid is raakgesien in die vreemde taal
van die Assiriërs, hoewel dit nie begryp is nie). Nie dat Paulus die gebruik van tale afkraak nie, hy
gebruik dit immers self. Maar tale (glossolalie) is bedoel vir die binnekamer en aanbidding, nie
soseer vir die eredienste en byeenkomste nie, omdat dit ’n gebedstaal is.
Paulus sal dus eerder 5 woorde met sy verstand wou praat (met ’n openbaring, kennis, profesie of
lering) as 1 000 woorde in ’n ongewone taal. Dit is die volwasse manier om in eredienste op te tree,
wat nie net vir gelowiges iets beteken nie (opbou), maar ook vir ongelowiges of buitestaanders
(word aangespreek).
Orde beteken natuurlik nie ’n monoloog deur bv. ’n predikant nie! Dit beteken net dat wanneer die
gemeente bymekaar is, en elkeen ’n bydrae het om te lewer, moet hulle mekaar met liefde hanteer
en een na die ander optree. Let op hoe wyd die verskeidenheid van bydraes is waarvan Paulus hier
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praat: ’n psalm, onderwysing, openbaring, sowel as ’n ongewone taal en uitleg daarvan (anders
moet die een wat die taal praat stilbly). En daar kan 2 of 3 sprekers van die onderskeie gawes optree.
Ek het reeds oor die vroue geskryf by my bydrae oor hoofstuk 11 – genoeg om hier net te sê dat
Paulus die ordelikheid van die byeenkoms in gedagte het – vrouens moet hulle mans by die huis
gaan vra en nie die erediens onnodig onderbreek nie – nie dat vroue nie mag optree nie.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Ons groot hoop: die opstanding met ’n onverganklike liggaam
Lees 1 Korintiërs 15-16
Paulus wend hom nou tot ’n onderwerp wat hy self op die tafel sit en van kardinale belang vir die
Korintiërs se geloof is – die opstanding van Christus. Dit vorm die basis vir die geloof in hulle eie
opstanding uit die dood en is dié ding wat hulle moet aanspoor om standvastig en onwankelbaar te
wees, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat die hoop op die opstanding hulle oortuig dat
hulle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie (vers 58).
Hy begin deur uit te brei op die kruis-evangelie van hoofstuk 2 en herinner hulle aan die 4 hoofpilare
van hulle geloof, dát Christus gesterf het, dát Hy begrawe is, dát Hy opgestaan, en dát Hy verskyn
het aan die gelowiges. Let op hoe die historiese feite (gesterf, begrawe, opgestaan, verskyn) met sy
interpretasie daarvan (vir ons sonde, volgens die Skrifte) as lewensveranderende evangelie bevestig
word.
Die verskeidenheid van die 6 verskynings wat Paulus beskrywe val ook op, aan enkelinge, kleiner
groepe en groot groepe. Let op ook op dat die twaalf (dissipels) onderskei word van die apostels,
wat ’n groter groep was, waaronder Andronikus en Junia was (Rom. 16). Paulus sluit homself as
ontydig geborene en geringste van die apostels in, weens sy vervolgingsgeskiedenis, hoewel hy trots
is daarop dat hy harder as almal gewerk het, darem weens die genade van die Here.
Met hierdie opstandings-evangelie as vertrekpunt beweeg hy dan direk oor na die verwagting van
die opstanding van die dooies waarsonder hulle geloof waardeloos en sonder inhoud en betekenis
sou wees. Hy stel dit daarom duidelik dat soos Christus opgewek is uit die dood, sal dié wat aan Hom
behoort, by Christus se koms, lewend gemaak word en opstaan uit die dood. Dit is die evangelie en
dit is ons hoop!
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As dit nie waar was nie, sou ook die werk van die evangelie-bedienaars tevergeefs wees, en sou ’n
mens eerder kon eet en drink asof alles tot ’n einde sal kom (hy haal hierdie spreuk uit die werk van
die Griekse digter Menander aan – 341-291 v.C.).
Oor die verwysing na die Korintiërs wat hulle vir die dooies laat doop het, is al baie gedink, maar
daar is regtig nie goeie verklarings daarvoor nie. Dit dui moontlik op ‘n gebruik dat gelowiges hulle
laat doop het in die plek van ander gelowiges wat dood is vóór hulle self gedoop kon word. Maar,
ons weet nie regtig nie.
Al wat ’n mens egter seker kan sê, is dat Paulus dié gebruik ook inspan om die onsinnigheid van ’n
geloof uit te wys wat nie rekening hou met die opstanding uit die dood nie.
Daarna praat Paulus oor die opstandingsliggaam om alle onduidelikheid daaroor op te klaar.
Ons moet onthou dat die Grieke nie in die opstanding van die liggaam geglo het nie, selfs al het hulle
die idee gekoester dat die siel van die mens onsterflik is en na die dood sou kon voortbestaan.
Daarom dat Paulus soveel klem lê op die voortbestaan van gelowiges in ’n liggaamlike staat, nie net
’n geestelike nie.
Let op hoe hy in vers 36-41 sy siening begrond deur 3 voorbeelde uit die natuur te gebruik, voordat
hy in vers 42-43 sy gevolgtrekkings sal maak en in vers 44-49 verder daarop sal uitbrei.
1. Hy gebruik eerstens die voorbeeld van die saad wat in die grond val en sterf om in ’n ander
gestalte, die koringplant, voort te leef (vers 36-38). Daarmee wys hy die onderskeid tussen die
verganklike en die onverganklike liggaam aan sowel as die wesenlike kontinuïteit al is dit in ’n ander
gestalte (vers 42).
2. Tweedens skryf hy oor die verskil tussen die vleis van mense, diere, voëls en visse (vers 39).
Daarmee probeer hy die geringheid van die aardse liggaam teenoor die heerlikheid van die hemelse
liggaam aandui sowel as die herkenbaarheid van die onderskeie soorte wat ná die opstanding nog
sodanig sal wees (vers 43a).
3. In die derde plek beskryf hy die verskil tussen dowwer en helderder hemelliggame soos die maan
en sterre versus die son, en selfs sterre onderling (vers 40-41). Daarmee probeer hy die swakker
karakter van die aardse liggaam teenoor die krag van die hemelse liggaam uitdruk sowel as die
herkenbaarheid van die onderskeie soorte wat ná die opstanding nog sodanig sal wees (vers 43b).
In sy uitbreiding in vers 44-49 kontrasteer hy die natuurlike karakter van ons liggame hier met die
geestelike karakter van ons liggame na die opstanding. Dit is soos die verskil tussen die eerste mens,
Adam, en die laaste Adam, die lewendmakende Gees, die hemelse mens, d.i. Christus. Die een se
liggaam is uit die aarde, en is stoflik; die tweede se liggaam is uit die hemel, en is hemels (In Romeine
5-6 sal hy weer terug kom op ’n vergelyking tussen Adam en Christus).
Die dooies sal dus as onverganklikes opgewek word, net soos dié wat dan nog lewe, in ’n oomblik
ook met onverganklikheid beklee sal word. Dan is dit die einde van die dood, en daarmee die einde
van die sonde, want die oorwinning van God sal dan onverganklik wees.
Daarom kan ons saam met Paulus die Here altyd dank en standvastig en oorvloedig in die werk van
die Here wees, omdat hierdie opstanding, hierdie onverganklikheid, ons hoop is.
Hoofstuk 16
Paulus sluit af met drie perikope:
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•

•

•

Vers 1-4: ’n opdrag om die kollekte vir Jerusalem voor te berei deur op elke Sondag iets opsy
te sit – ons gebruik van dankoffers opneem op Sondae by ons eredienste kom onder andere
van dié verse vandaan; dit is ook die eerste geskrewe aanduiding van die byeenkoms van
gelowiges op ’n Sondag en nie op ’n sabbat nie.
Vers 5-12: ’n Kykie na sy reisplanne wat ’n besoek aan hulle in die winter insluit; hy vra hulle
ook om hulle oor Timoteus te ontferm op pad terug na hom toe; hy vra ook dat hulle Apollos
se afwesigheid sal verskoon – wonder of sy “beslis nie nou nie”-houding iets met die
verdeeldheid in die gemeente te make gehad het?
Vers 13-24: laaste versoeke en persoonlike detail; let op hoe hy in vers 14 en 24 weereens
oor die liefde praat, ’n boodskap waarmee hy die brief begin het, in hoofstuk 13 breedvoerig
geskryf het en hulle hier weer aan herinner.

Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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9. God gee aan ons die bediening van die versoening – 2 Korintiërs
Die brief van 2 Korintiërs
Hierdie brief is moontlik die samevoeging van ‘n 4de (2 Kor. 1-9) en 5de brief (2 Kor. 10-13) van
Paulus aan die Korintiërs. Die eerste Korintiërbrief was eintlik sy tweede (1 Kor. 5:9), en uit 2
Korintiërs kom ‘n mens agter daar was ook ‘n derde brief (2 Kor. 2:4). Onthou hulle het ook briewe
aan hom geskrywe (1 Kor. 7:1).
Daar is twee redes waarom geleerdes twee briewe onderskei: 1) die situasie van hoofstuk 1-9 blyk ‘n
meer stabiele een te wees, vandaar Paulus se blydskap dat dit beter gaan in die gemeente; die
situasie in hoofstuk 10-13 blyk heel anders te wees soos die geagiteerde trant van sy aanval op die
valse apostels duidelik wys; 2) in hoofstuk 12:18 verwys Paulus moontlik na die kollekte as iets wat al
gebeur het, terwyl dit in hoofstuk 8-9 nog in die toekoms is. Hoofstuk 12:18 sou egter ook kon
verwys na hulle ondersteuning van Titus.
Gordon Fee (2002: How to Read the Bible Book by Book) vergelyk 2 Korintiërs met ‘n baie
gekompliseerde televisie dramareeks wat jy in die middel daarvan aanskakel. Mense praat en dinge
gebeur, maar jy is nie altyd seker wie al die karakters is nie, en wat aan die gang is nie!
2 Korintiërs is soos ‘n nuwe wêreld wat jy betree na jy 1 Korintiërs gelees het. In ‘n sekere sin is die
enigste raakpunte tussen die twee briewe die kollekte vir die gemeente in Jerusalem (hfst. 8-9) en
moontlik ‘n voortsetting van die gesprek oor afgode en vleis van afgodstempels in 1 Korintiërs 6:147:1.
Tog, is daar ‘n dieper verband: die gespanne verhouding wat daar tussen die apostel en die
gemeente is oor 1) sy beplande/uitgestelde besoeke (2 Kor. 1:12-2:13; vgl ook 2 Kor. 7:5-16), 2) die
kollekte (hfst 8-9), 3) sy apostelskap (2 Kor. 2:14-7:4 – die hoogtepunt van die brief om sy “skat-inkleipotte”-apostelskap te verduidelik) en 4) die vals apostels (hfst 10-13; vgl ook 2 Kor. 2:14-4:6).
Vandaar die intens persoonlike trant van die brief, wat sy verontwaardiging (2 Kor. 2:17; 3:1; 6:14-16
– “Hoe kan daar ...?”) en die bytende sarkasme (2 Kor. 10:1 “ek, wat mos ‘gedwee’ is as ek by julle is,
maar ‘manhaftig’ teenoor julle as ek van julle af weg is”) afgewissel met die sagte appèl (2 Kor.
6:1,11; 7:2 – “Maak vir ons plek in julle harte”) aan die gelowiges in Korinte om tot hulle sinne te
kom, verklaar. Dit laat ‘n mens ook begryp waarom sommige gedeeltes soms so moeilik is om te
volg, bv. die vloei van gedagtes in hoofstuk 2 tot 7.
Hoe dit ook al sy, let op dat die brief deur Paulus en Timoteus geskrywe word, terwyl Sostenes saam
met Paulus by 1 Korintiërs betrokke was. Paulus was in dié tyd in Masedonië (2 Kor. 2:13; 7:5),
moontlik in Filippi, en het daar van Titus terugvoer gekry oor hoe dit in die gemeente van Korinte
gaan (2 Kor. 7:5-7).
Hy skryf aan die een kant omdat hy bly is dat dit beter gaan in die gemeente (2 Kor. 7:2-16), maar
ook omdat hy ‘n derde keer (2 Kor. 12:14; 13:1) by hulle besoek sou aflê om onder andere die
kollekte vir die gemeente in Jerusalem te ontvang (2 Kor. 8:4,19; 9:1-5) op sy pad daarheen, asook
om hulle te waarsku oor die vals apostels (2 Kor. 11:13).
In die proses gee hy ‘n diepsinnige teologiese besinning oor God en die bediening van die
versoening, met hoofstukke 2:12-6:10 van die beste prentjies in die Nuwe Testament van die werk
van die Gees in ons om God se heerlikheid te weerspieël, wat van ons nuwe skeppings van God maak
(2 Kor. 5:17), sodat ons in die triomftog van die evangelie deur die wêreld hierdie versoening van
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God met alle mense kan deel. En dit alles gebeur steeds as ‘n kruis-evangelie, deur die bedienaars
van die evangelie, die kleipotte wat maklik breek, maar die skat van God aan die wêreld bring.

God gee moed in elke omstandigheid
Lees 2 Korintiërs 1:1-2:11
Paulus noem homself, soos in 1 Korintiërs 1, weereens 'n apostel van Christus, deur die wil van God,
maar skryf die brief saam met Timoteus (wat vroeër na hulle gestuur is – 1 Kor. 4:17), nie Sostenes
nie. Die brief is ook nie net aan die Korintiërs gerig nie, maar aan almal wat aan God behoort in die
hele Agaje – die Romeinse provinsie in die suide van Griekeland, waarvan Korinte die hoofstad was
(Masedonië was die noordelike provinsie).
'n Mens sien hier dus dat die brief vir meer gehore bedoel is, wat God se gesagvolle boodskap aan
die kerk in die breë oordra, wat een van die stimuli vir die geboorte van die Nuwe Testament was
soos ons dit vandag ken. Ons lei ook af dat die evangelie verderaan in Agaje verkondig is, waarskynlik
met Korinte as basis.
Let op hoe spesifiek Paulus die ontferming van God aan sy Vaderskap verbind, ‘n metafoor wat hy
reeds in 1 Tessalonisense 2:11 op sy eie bediening van toepassing gemaak het. Hy wat die begin is
van alles, en oor alles is, is die Een wat in elke omstandigheid, in elke moeilikheid vir ons bemoedig.
Die moeilikheid is natuurlik ter wille van die boodskap van Christus, net soos die bemoediging ook
deur Christus gegee word. Die werk in die belang van Christus, word aan die bemoediging wat Hy
gee, gekoppel. Alles geskied dus in 'n intieme verhouding met Christus.
En dié bemoediging is bedoel nie net vir onsself nie, maar ook sodat ons ander kan bemoedig wat in
allerlei moeilikhede verkeer om lyding met geduld en volharding te verduur. God red immers nie UIT
die nood nie, maar IN die nood (vgl hoe Paulus hieroor skrywe in 2 Kor. 12, dat as hy swak is, is hy
sterk, want dan kom God se krag tot sy volle werking).
Paulus skryf oor die swaarkry wat hulle verduur het in die provinsie Asië – moontlik verwys hy na die
oproer in Efese (Hand. 19:21 vv en 1 Kor. 15:32) – en dat dit so erg was dat hulle selfs die hoop op
lewe laat vaar het. Maar God het hulle uit die doodsgevaar gered wat hulle nie net met blydskap
gevul het nie, maar ook die hoop gegee het dat Hy hulle ook verder sal red. Interessant is dat hy
krediet gee vir hulle gebede vir hom, want dié gebede het meegewerk tot hulle redding.
Paulus beweeg dan aan na 'n lang verduideliking van die verandering in sy reisplanne, waarmee hy
sy integriteit probeer aantoon deur na sy openhartigheid en eerlikheid te verwys (2 Kor. 1:12-2:4).
Die verandering het te make met die feit dat hy hulle nie verder wou kom hartseer maak met 'n
persoonlike besoek nie, maar eerder 'n brief geskrywe het, die sogenaamde “tranebrief” wat ons nie
meer het nie (of deur sommige met 2 Kor. 10-13 verbind word). In elk geval wou hy nie regtig vir
hulle hartseer maak nie, maar eerder laat besef dat hy hulle baie liefhet (2 Kor. 2:4).
Let op hoe Paulus in die hart van dié perikoop sy integriteit vergelyk met God en Christus se
getrouheid, ‘n getrouheid wat die Korintiërs self ervaar het. Net so seker as wat God sy beloftes in
Christus sal nakom, net so seker kan hulle hom glo oor sy beweegredes vir sy nie-besoek. Dit is hoe
integriteit werk, om jou woord na te kom, soos wat God dit doen!
Let ook op hoe Paulus hulle aanmoedig om ‘n oortreder te vergewe, sodat hy nie MOED verloor nie,
anders kan die Satan die oorhand kry. Terloops – hoewel 'n mens geneig is om hierdie persoon te
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verbind aan die man wat saam met sy stiefma geleef het (1 Kor. 5), lyk dit eerder asof hy 'n
teenstander van Paulus was, wat hom onder verdenking probeer bring het.
Wat my bybly, is hoe Paulus die Korintiërs bedank vir hulle gebede, omdat dié gebede meegewerk
het tot Paulus-hulle se redding, en die seën van die Here vir hulle meegebring het. En dat die
belangrikste van alles is, om MOED te hou in beproewings. Dit spreek my as pa ook aan in terme van
my eie kinders – my belangrikste taak is om hulle te bemoedig in wat hulle doen.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Ons raak God se woorde aan die wêreld
Lees 2 Korintiërs 2:12-3:18
Dit is waarskynlik dat hierdie reis na Masedonië (2 Kor. 2:12-13) dieselfde een is waarvan Lukas ons
vertel in Handelinge 20, hoewel Lukas daar niks van Paulus se wroeginge rondom Titus vertel nie. Die
min detail is waarskynlik te wyte daaraan dat Lukas in Filippi agtergebly het (Hand. 16) met Paulus se
tweede sendingreis en eers weer ‘n paar jaar later in Troas by hulle aangesluit het tydens Paulus se
derde sendingreis op die finale tog na Jerusalem.
Paulus gee ons hier dus meer inligting en wei uit oor Titus se sending na Korinte om nuus van die
gemeente te bekom. Toe dít nie gou genoeg kom nie, het Paulus hom gaan soek. In 2 Korintiërs 7:5-7
gee Paulus ‘n nog meer persoonlike perspektief daarop deur uit te brei oor hulle eie ervaringe in dié
tyd – dat hulle geen rus of duurte gehad het nie, dat daar van alle kante druk was op hulle, van buite
onenigheid en van binne sorge, kortom dat hulleself bemoediging nodig gehad het (vgl ook 2 Kor.
1:8-9).
Dit tref my hoe dit presies in sulke omstandighede is wat hulle die ervaring van God se sorg
ondervind: “Maar God wat die neerslagtiges opbeur” het “ons ook opgebeur deur die koms van
Titus” (2 Kor. 7:6). God werk dus deur die gemeenskap van gelowiges, wat vir ‘n mens verklaar
hoekom Paulus nie gemoedsrus kon kry in Troas nie, selfs al was daar ‘n oop deur vir die evangelie,
en deurgedruk het na Masedonië, en eers tot rus gekom het toe hulle met Titus verenig is.
Hierdie intens persoonlike ervaringe van Paulus laat my die loflied wat hy in vers 14 aanhef oor die
triomftog van die evangelie anders lees. God soek nie in die eerste plek “lone rangers” wat lyk asof
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geen ontbering hulle van stryk bring nie. Nee, hy soek mense wat, in afhanklikheid van Hom, bewus
van hulle broosheid, in noue gemeenskap met mekaar die geur van Christus versprei in die wêreld.
Die vier beginsels wat Paulus dus vir sukses in die verkondiging van die evangelie aanstip in vers 17:
1) in opregtheid, 2) verbonde aan Christus, met 3) ‘n duidelike opdrag van God en 4) in finale
verantwoordelikheid aan God, moet dus aangevul word met hierdie klem op die uitvoering van jou
roeping in die gemeenskap met en ondersteuning van ander gelowiges.
Let op hoe al die metafore vir ons rol as Christene – wierook, briewe, spieëls – in hoofstuk 2 en 3
met ‘n publieke sigbaarheid van die evangelie te make het.
•
•
•
•

Ons is soos wierook6 wat ‘n geur versprei aan die hele wêreld.
Ons is ook soos ‘n oop brief wat deur die wêreld gelees kan word.
Ons weerspieël die heerlikheid van die Here aan die wêreld.
En telkens gaan dit oor die boodskap van Christus wat deur ons versprei word.

Interessant genoeg word die effek van hierdie boodskap op drie verskillende maniere uitgespel.
•
•

•

Die beeld van die wierook word gebruik om om die verkiesing van God te illustreer: dit bring
‘n lewensgeur vir dié wat gered word, en ‘n doodsreuk vir dié wat verlore gaan.
Die beeld van die briewe word gebruik om aan die een kant die apostels se werk aan te
beveel, maar ook die nuwe verbond (kontrak of ooreenkoms) te illustreer wat God tot stand
gebring het met mense.
En die beeld van Christene as spieëls van God se heerlikheid het die ongelooflike betekenis
dat die spieëls SELF verander word om soos Christus te word. Die spieëls reflekteer dus nie
net die heerlikheid van God nie, hulle word letterlik verander om soos Christus te begin lyk.

In die proses kontrasteer Paulus die ou verbond met sy basis in die wet, met die nuwe verbond met
sy basis in die Gees. Ons het nie net God se woorde in ons hande nie, ons het dit in ons harte, meer
nog: Ons raak letterlik God se woorde! Dit is revolusionêr!
Wat my dus bybly van dié gedeelte is die vier beginsels waaraan ek my eie bediening ook moet meet
– opregtheid, verbondenheid aan Christus, besig met my opdrag en verantwoordelik aan God. En ek
hoef dit nie alleen te doen nie, gelukkig nie!
Maar die belangrikste is: dat mense God letterlik deur my lewe hoor – my kinders lees my, my vrou
lees my, my kollegas lees my, my naaste voor my deur lees my. Dit is ‘n ongelooflike voorreg ... en ‘n
ontsaglike verantwoordelikheid. En as daar darem nie regdeur woorde gestaan het nie soos: “aan
God die dank! Hy voer ons altyd saam ...” (2 Kor. 2:14), “geskrywe ... met die Gees van die lewende
God” (2 Kor. 3:3) en “Dit doen die Here wat die Gees is” (2 Kor. 3:18), sou dit net ‘n onhaalbare
droom gewees het.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

6

Paulus werk hier eerder met ’n beeld van die wierook wat in die tempel gebrand word en soos die geur van
die tempel af versprei, het dit ’n effek op die mense wat dit ruik. Baie verklaarders dink aan die wierook wat
soms by die terugkoms van die oorwinnaars op die slagveld gebrand is en vir die oorwinnaars ’n lewensgeur
was en vir die verloorders ’n doodsgeur was. Dit was egter nie ’n gereelde gebruik nie, wat eersgenoemde
interpretasie moontlik meer waarskynlik maak.
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Om te lewe soos Hy dit wil
Lees 2 Korintiërs 4:1-5:10
Paulus is besig om te skryf oor die verandering in sy reisplanne. In hoofstuk 2:14 het hy homself
onderbreek om eers oor die evangelie self te skryf. In hoofstuk 7:5 sal hy weer terugkom na sy
reisplanne.
Om die onderbreking ter wille van die evangelie goed te verstaan, help dit om na die metafore te kyk
wat hy gebruik. In sy beskrywing van die triomf van die evangelie en die wonder van die nuwe
verbond het hy drie metafore gebruik om die rol van die evangelie in ons lewens te beskrywe: ons is
soos wierook, briewe en spieëls.
Hier gaan hy nou verder om die evangelie en sy impak in gelowiges se lewe te beskrywe aan die
hand van drie ander metafore: 1) die evangelie is die lig wat in die duisternis skyn (2 Kor. 4:1-6); 2)
die evangelie is ‘n skat wat in erdepotte opgesluit is, potte wat egter maklik breek (2 Kor. 4:7-15); 3)
die evangelie skep in ons ‘n verlange na ons vaste gebou in die hemel (ons hemelse liggaam – vgl 1
Kor. 15) wat God belowe vir ons wat nou net ‘n tentbestaan (ons aardse liggaam) voer (2 Kor. 4:165:10).
Met die eerste metafoor van die lig van die evangelie spel hy die implikasie daarvan vir die gelowiges
se lewe na buite, in die wêreld uit – mense van die lig kan die praktyke van die duisternis nie verdra
nie, veral nie dinge soos bedrog en vervalsing nie. Die resultaat: ‘n eerlike lewe laat die lig van Jesus
vanuit jou hart regdeur jou skyn.
Met die tweede metafoor van die skat in kleipotte, spel Paulus die effek van die evangelie op die
omstandighede van die gelowige uit – ons lot is verdrukking, verleentheid oor raad en vervolging
wat fisiese leed insluit. Tog laat die krag van God nooit toe dat ons terneergedruk, radeloos, Godverlate of vernietig word nie. Die lewe van Jesus word in ons sigbaar, juis in ons gebrokenheid en
weerloosheid. Daarom dat ons volhard omdat God se genade só steeds meer en meer mense kan
bereik. Hierdie gedagtes sal Paulus nog verder in die brief aan die Filippense uitwerk (Fil. 2).
Met die derde metafoor van die gebou in die hemel, spel Paulus die hoop en verwagting uit wat ons
in ons omdra. Die swaarkry van hierdie lewe gaan verby, en ons wag vir dít wat God gaan bring en
wat vir ewig sal staan. Dit het ‘n tweërlei uitwerking op ons: aan die een kant sug ons dat ons die
oorgang na die hemelse werklikheid kan beleef, en aan die ander kant het ons die Gees wat ons
moed gee om te wag op God se tyd (vgl. Rom. 8). Let op dat anders as met die Grieke, wat net aan ‘n
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voortbestaan van die siel gedink het, Paulus steeds aan ‘n gebou dink, d.w.s. aan ‘n liggaam wat
voortbestaan, soos ook in 1 Korintiërs 15.
In dit alles, sê Paulus, het ons net een begeerte, om te lewe soos Hy dit wil (let weer op die
ooreenkomste met die brief aan die Filippense, hierdie keer hfst. 1:20 vv).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Ambassadeurs van die versoening
Lees 2 Korintiërs 5:11-6:13
Paulus sit sy beskrywing van die evangelie en die impak daarvan in ons lewe voort deur te fokus op
Christene as nuwe mense of skeppings van God wat die bediening van die versoening ontvang het
en nou God se gesante of ambassadeurs is.
Hy doen dit teen die agtergrond van sy teenstanders wat beswaar maak teen sy bediening. Sommige
skryf hom af as te emosioneel (in geestesvervoering) en ander dat hy te intellektueel (by ons
verstand) is. Praat nou van ‘n “catch 22” situasie!
Hy antwoord daarop deur te wys dat innerlike bedoelings belangriker is as uiterlike prestasies,
hoewel daar darem ook baie van sy prestasies is waarop hulle trots sou kon wees. Dit is die liefde
van Christus wat hom dring – en nie die oorweging van geldmaak wat by sy teenstanders die
hoofmotivering was nie (2 Kor. 2:17).
Daardie liefde van Christus is so ‘n groot werklikheid vir hom dat niks belangriker is as Hy nie, en
omdat die evangelie vir alle mense bedoel is, kan Paulus nie anders as om net daarvoor te lewe nie.
Let op die ooreenkomste met die beskrywing van sy roeping in 1 Korintiërs 9:19-23 – “vir almal het
ek alles geword om in elk geval sommiges te red”. Redding is natuurlik nie vanselfsprekend nie,
omdat mense in geloof op die aanbod van versoening moet reageer. Maar Paulus doen alles wat hy
moontlik kan om God se aanbod van versoening by mense uit te bring.
Paulus skets versoening dus hier as die hart van die bediening – versoening met God in die sin van ‘n
vryspraak van sonde en ‘n nuwe verhouding met Hom, en versoening met ander deur hulle harte
onderling wyd oop te maak vir mekaar. Maar let op: 1) dit is God se program van versoening waarby
Paulus-hulle inskakel – en dit is ook hoe ons die taak van versoening moet behartig, as medewerkers
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van God, as sy ambassadeurs; 2) dit is bedoel vir die hele wêreld, en moet deur ons na almal geneem
word.
Daarmee deel Christene reeds in die nuwe skepping wat God gaan bring, en is eintlik ook reeds
nuwe skepsels of skeppinge van God (2 Kor. 5:17) deur hulle verhouding met Christus. Daarom kyk
ons ook nou na mekaar uit die hoek van ons Christenskap en die waarde van ons lewe vir die
koninkryk en nie meer uit die hoek van ons menslike eienskappe en prestasies en die waarde vir
hierdie lewe nie.
Paulus spel dan die praktiese implikasies hiervan uit. Hierdie genade van God, die aanbod van die
versoening, is so ‘n groot gawe dat dit omhels moet word, anders kan dit heeltemal verniet wees.
Dit tref my dat hierdie genade van God vir Paulus so belangrik is, dat hy, soos iemand een keer gesê
het, eintlik in die “opposite spirit” lewe, dws: al word hy bedroef, hy is altyd opgeruimd; al is hy arm,
is hy bly dat hy ander mense ryk maak (vers 10). Dit is die paradoks van die Christelike bediening –
die dood van die bedienaar is die lewe van die wat bedien word. Hy stel dit dus as sy eer om ten
spyte van belediging en minagting betroubaar te wees (vers 8), want God se genade en Christus se
liefde het hom van binne verander.
Soos Chrisostomus, die groot prediker van Antiogië, later hieroor sou skryf: “Just as what brings heat
makes things expand, so it is the gift of love to stretch hearts wide open; it is a warm and glowing
virtue.” (Concerning the Statues 13.1-2) Dit was Jesus se dryfveer ... dit was Paulus se dryfveer ... en
dit is die enigste dryfveer wat ook ons lewens moet rig – die liefde vir God en vir ons naaste.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Toegewy aan God alleen
Lees 2 Korintiërs 6:14-7:16
Paulus eindig sy beskrywing van Christenskap deur gelowiges weer te beskryf met die metafoor van
die tempel van God wat daarom nie ‘n vennootskap met die ryk van die duisternis kan hê nie (2 Kor.
6:14-7:1).
Dit is ook die beste hoek vanwaar af ‘n mens die opdrag in vers 14 moet verklaar: “Moenie met
ongelowiges in dieselfde juk trek nie.” Niks moet hulle gemeenskap met Christus en mekaar in die
gedrang bring nie, want hulle is God se tempel.
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Paulus haal hierdie frase aan uit Deuteronomium 22:10 wat ‘n verbod plaas daarop om ‘n os en
donkie saam in te span om te ploeg. Dit kan nooit werk nie.
Dit beteken uiteraard nie dat gelowiges alle bande met ongelowiges moet verbreek nie, want dan
sou gelowiges geen geleentheid tot getuienis hê nie. Daaroor het Paulus al met hulle gesels in 1
Korintiërs 5:9-13 oor die man wat met sy ma in bloedskande geleef het. Ek haal dit volledig aan ter
wille van konteks:
“9 Ek het in my brief aan julle geskryf om nie met onsedelikes te meng nie. 10 Daarmee het ek beslis
nie die onsedelikes (pornois) van hierdie wêreld of die gierigaards en rowers of afgodedienaars nie,
want dan sou julle uit die wêreld moes weggaan. 11 Nóú skryf ek aan julle om nie te meng met
iemand wat 'n broer (gelowige) genoem word, maar 'n onsedelike of 'n gierigaard is, of 'n
afgodedienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n rower nie; met so iemand moet julle nie eers
saam eet nie. 12 Waarom sou ek die buitestanders oordeel? Moet julle nie eerder diegene in julle eie
geledere oordeel nie? 13 God sal die buitestanders oordeel. “Verwyder die slegte mens uit julle
midde.” (BDV)
Dit is immers wat Jesus ook geleer het. Gelowiges wat nie tot inkeer kom van hulle sonde nie, moet
soos ‘n heiden of ‘n tollenaar hanteer word. D.w.s., die gemeenskap met hulle moet opgesê word tot
daar verandering kom (Matt 18:17).
Dié aksie moet met deernis gebeur soos Paulus in 2 Tessalonisense 3:14-15 al geskryf het: “14 As
iemand egter nie ons opdrag in hierdie brief gehoorsaam nie, merk hom en vermy hom, sodat hy
skaam kry. 15 Julle moet hom egter nie soos 'n vyand behandel nie, maar help hom reg, soos 'n
broer.”
Dit is hoe die evangelie werk. Dit is die goeie nuus van God wat bedoel is vir mense wat vasgevang
sit in duisternis en hulle sondige lewenswyse. Dié wat egter weier om in die vryspraak wat God in die
Here Jesus Christus vir hulle gee, te wandel, moet gemeenskap met die geloofsgemeenskap geweier
word, sodat hulle tot inkeer kan kom.
Paulus praat hier dus van mense binne die kerk, mense wat nie volledig met hulle sondige
lewenswyse breek nie, en eintlik soos ongelowiges lewe. Gelowiges wat die heiligmaking nastreef
mag nie met hulle in ‘n vennootskap leef nie. Die gemeenskap kan weer hervat word indien daar
inkeer en berou sou wees.
Paulus gebruik 5 kort retoriese teenstellende vrae (reg/onreg; lig/duisternis; Christus/Belial [naam
vir die duiwel]; gelowige/ongelowige; tempel van God/tempel van die afgode) om sy punt tuis te
bring. Daar mag nooit kompromie wees tussen gelowiges se Christelike waardes en standaarde en
dié van ongelowiges nie – ook nie met mense wat sê dat hulle gelowiges is, maar nie daarvolgens
lewe nie. Alle mense, binne of buite die geloofsgemeenskap, wat jou tot onreg of duistere optredes
sou kon verlei, moet jy vermy. Jy mag nie met hulle in ‘n vennootskap wees nie.
En let op dat dit eintlik gaan oor wat die effek op die gelowige gaan wees, nie soseer as maar net ‘n
algemene reël dat ongelowiges vermy moet word nie. Dit sou dwaas wees om ongelowiges te vermy
in die lig van die evangelie wat juis by alle mense moet uitkom.
Met 3 aanhalings wat in 10 OT tekste voorkom (Vers 16: vgl. Lev. 26:12; Jer. 32:38; Eseg. 37:27; Vers
17: Jes. 52:11; Jer. 51:45; Eseg. 20:34; vgl ook Op. 18:4; Vers 18: Vgl. 2 Sam. 7:8; 7:14; Jes. 43:6; Jer.
31:9) word sy punt onderstreep: Niks mag die gemeenskap met God in gevaar stel nie. En dit is nie
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net waar van ‘n mens se verhouding met ander nie, maar ook van jou eie persoonlike lewe: jou
liggaam en gees moet gereinig word van alles wat jou gehoorsaamheid aan God in die gedrang kan
bring, sodat jy in volkome toewyding aan Hom kan lewe.
Dan tel Paulus in hoofstuk 7:2 weer die draad op wat hy in hoofstuk 2:13 onderbreek het, en vertel
van sy blydskap toe hy Titus weer raakgeloop het, en kon hoor dat dit goed gaan met die gelowiges
in Korinte. Hy is veral bly dat sy brief by hulle vrug gedra het. Al was hulle hartseer, was hulle
hartseer volgens die wil van God en het dit tot ‘n verdieping van hulle geloof gelei. Dit kan Paulus
sien in die feit dat hulle meer erns maak met hulle roeping as gelowiges en met groter
verantwoordelikheid in die gemeente optree.
Wat my tref van hierdie hoofstuk, en eintlik daarmee van die hele korrespondensie van Paulus met
die Korintiërs, is dat die gemeenskap met God só belangrik is, dat niks, MAAR NIKS – nie binne
jouself of binne die gemeenskap van die gelowiges of binne die wêreld daarbuite – jou gemeenskap
met God mag bedreig of in gevaar stel nie. Gemeenskap met God is ononderhandelbaar. Dit moet
nagejaag word met alles wat in jou is, elke dag en elke oomblik van elke dag.
Dit is belangriker as enigiets – om jouself en die gemeente as ‘n tempel van God te beskou en
gemeenskap met Hom te beoefen – ALTYD en in ALLES en ORAL! Geen wonder nie dat Paulus
homself in hoofstuk 2 onderbreek het om dié feit net weer vir ons te onderstreep nie.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Vrygewigheid is regverdig
Lees 2 Korintiërs 8-9
Dit is ongelooflik om te sien op hoeveel wyses Paulus die gemeente van Korinte aanmoedig om
vrygewig teenoor die gelowiges in Judea te wees met ‘n mildelike dankoffer. Hy motiveer hulle op
ten minste die volgende 13 wyses:
1. Met die voorbeeld van die vrywillige vrygewigheid van die arm gemeentes in Masedonië
(Filippi, Berea, Tessalonika), die noordelike provinsie van Griekeland (2 Kor. 8:1-5); Dit is ‘n
teken van God se genade in hulle lewens!
2. Met die feit dat die Korintiërs eintlik ‘n oorvloed in alles het wat hulle kan motiveer om
vrygewig te wees (2 Kor. 8:7);

128

3. Met die voorbeeld van Christus wat arm geword het dat hulle ryk kon wees (2 Kor. 8:9);
4. Met die herinnering aan hulle vroeëre gawe en die feit dat hulle die eerste was wat gewillig
was om iets te doen (2 Kor. 8:10);
5. Met die perspektief dat só ‘n gawe ewewig bring in die Christelike gemeenskap wat ook in
die toekoms tot hulle eie voordeel kan wees (2 Kor. 8:13-15); Let op hoe hy in vers 15
aanhaal uit Eksodus 16:18 waar die Israeliete manna uit die hemel ontvang het en kon optel
vir hulle behoeftes!
6. Met die belofte dat die geld korrek hanteer sal word en by die regte plek sal uitkom: “ons is
daarop gesteld om reg op te tree” (2 Kor. 8:21)!
7. Met die herinnering dat hulle voorbeeld eintlik die ander gemeentes aangespoor het om
betrokke te raak. Paulus het met hulle gespog by die ander gemeentes deur te sê: “Agaje is
al ‘n jaar reg om te help” (2 Kor. 9:2); Let op dat in hoofstuk 8 hy die Korintiërs aanmoedig
met die voorbeeld van die Masedoniërs; In hoofstuk 9 herinner hy weer die Korintiërs
(Agaje) daaraan dat hy hulle voorbeeld gebruik het om die Masedoniërs aan te moedig! Ek
reken hy kry eintlik so ‘n Noord-Suid wedywering in milddadigheid hier aan die gang
(Masedonië vs Agaje), iets wat ons in die rugbywêreld in Suid-Afrika goed sou verstaan!
8. Met die waarskuwing dat hulle baie skaam sal word as hulle nie gereed is as die broers kom
om die dankoffer in te samel nie (2 Kor. 9:4);
9. Met die aansporing dat dié wat karig saai, karig sal maai, waarmee hy hulle eintlik wys op die
geestelike vrug van hulle dankbaarheid (2 Kor. 9:6);
10. Met die herinnering dat God in staat is om hulle oorvloedig te seën om ook verder te kan
bydra vir elke goeie werk (2 Kor. 9:8,10-11), wat ook die fisiese vrug van hulle milddadigheid
uitspel.
11. Met ‘n herinnering aan die boodskap van Psalm 112:9 dat sulke dankoffers ‘n teken van
regverdigheid is: “(Die regverdige) deel uit en gee aan die armes; hy bly altyd vrygewig.” (2
Kor. 9:9) Lees ook die konteks van Psalm 112 dat dié aksie van regverdiges goddeloses op
hulle tande laat kners omdat dit die aansien van regverdiges verhoog! En onthou, daar word
nie van die Here hier in die eerste plek gepraat nie, maar van sy regverdiges.
12. Met die perspektief dat hierdie gawe tot groot dankbaarheid en eer aan God sal aanleiding
gee (2 Kor. 9:11-13);
13. Met die interessante laaste motivering dat dié mense ook vir hulle sal bid en na hulle sal
verlang (2 Kor. 9:14)! Hoe meer ons tot ‘n seën vir ander mense is, hoe meer seën sal ons
self ontvang – wat ‘n bonus!
Die ding wat vir my uitstaan is die klem op regverdigheid en dankbaarheid wat eintlik regdeur die
twee temas is wat die gawe beskryf.
•

•

Vrygewigheid is ‘n teken van “die regverdige” (Ps. 112), bring ewewig in die gemeenskap van
gelowiges, wat maar net ‘n ander manier is om regverdigheid te beskryf, en laat God
regverdig optree teenoor almal. Om die waarheid te sê, daardeur skenk en skep Hy letterlik
oorvloed!
Net so kom die gawes voort uit dankbaarheid, kan letterlik as ‘n dankoffer beskryf word, en
lei daartoe dat God gedank word.

Vrygewigheid word dus in die genadige en regverdige karakter van God begrond (2 Kor. 8:1,9) sowel
as in sy voorsiening (2 Kor. 8:1,7; 9:8,10-11,15). En dit word as die normale Christelike praktyk
voorgehou, soos dit reeds sigbaar was in die eerste gemeente in Jerusalem (Hand. 4:32).
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Baie mense vra dikwels hoeveel ‘n mens moet gee. Benewens die riglyn van die tiende wat eintlik
regdeur die Bybel ‘n beginsel bly (hoewel die klem sterk skuif van ‘n wetlike voorskrif na een wat
vrywillig gegee word) gee Paulus hier die volgende riglyne wat jou kan begelei: 1) ’n Mens moet jou
beloftes gestand doen (2 Kor. 8:10; 9:3); 2) jy moet gee soveel as wat jy kan (2 Kor. 8:12, 9:6); 3) jy
moet sélf, uit jou hart uit, besluit hoeveel (2 Kor. 9:7); en 4) dít wat jy gee, moet in verhouding wees
met dit wat God vir jóú gegee het (2 Kor. 9:10).
Die grootte van jou dankoffer berus dus op die genade en voorsiening van God, wat aan ons gee
sodat ons weer vir ander mense kan gee.
Interessant, die broers wat saam met Titus gestuur word, hoewel ons nie hulle name ken nie, word
in die oorspronklike Grieks “apostels” genoem (2 Kor. 8:23). Dit beteken hier egter net dat hulle
afgevaardigdes (gesante) van die gemeente is. Hier sien ‘n mens ‘n verdere voorbeeld (vgl. Hand. 15)
van die gebruik van die vroeë kerk om gevolmagtigde afgevaardigdes na ‘n ander gemeente of ‘n
meerdere vergadering van die kerk te stuur vir die uitvoering van ‘n sekere opdrag – iets wat ons
vandag gereeld doen in terme van die kontak met ander gemeentes, sowel as in verhouding met die
ring en sinode in ons konteks.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Om te bou en nie af te breek nie
Lees 2 Korintiërs 10
Let op die sarkastiese toon waarmee Paulus hierdie hoofstuk begin (vgl ook vers 10): “ek, wat mos
‘gedwee’ is as ek by julle is, maar ‘manhaftig’ teenoor julle as ek van julle af weg is”. Dit is ‘n
duidelike aanduiding dat die volgende paar hoofstukke ‘n skerper aanslag gaan hê, dat dit inderdaad
ook miskien ‘n ander brief (moontlik die tranebrief van 2 Kor. 2:4?) is, wat êrens by die eerste brief
(2 Kor. 1-9) gevoeg is.
Tog koppel hy die persoonlike beroep aan die Naam van Christus wat sy sarkasme relativeer. Let op
hoe hy van Christus se nederigheid (die meeste vertalings het “sagmoedigheid”, wat ek verkies – vgl.
Moses in Num. 12:3 en Jesus in Matt. 11:29; 21:5) en vriendelikheid praat. Tog gee hy daarmee ook
‘n gesag aan sy woorde, dit is nie maar net ter wille van homself wat hy hulle aanspreek en sy
apostelskap verdedig nie. Dit is ter wille van en met die gesag van God self wat hy optree.
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Anders as Jeremia het Paulus nie die opdrag om af te breek nie, maar te bou (vers 8)! Dit is
betekenisvol, want Paulus leef in ‘n ander tyd. In Jeremia se tyd was die skrif aan die muur. Die
ballingskap was op hande. Paulus se opdrag is egter om die gemeente te bou.
Dit gee ‘n mens ook perspektief op sy gereedheid om streng te wees (vers 2), met elke
ongehoorsaamheid af te reken (vers 6), sonder egter om hulle bang te maak (vers 9). Sy opdrag en
motivering is opbouend en nie afbrekend nie. Hy hoop dat hulle geloof sal toeneem (vers 15).
Ek weet die skeidslyn tussen “beroep doen” (vers 1) en “bang maak” (vers 9) is baie fyn, en dat die
verdediging van sy apostoliese gesag in hierdie brief dit nog moeiliker maak om daartussen te
onderskei. Een manier om te sorg dat jy binne jou perke bly, is om, soos Paulus, 1) seker te maak dat
jy in jou eie werkkring optree, en 2) seker te maak dat dit God se opdrag aan jou is (vers 13).
Sommige is geneig om vers 3-6 net aan geestelike oorlogvoering te verbind, maar Paulus is eintlik
hier besig om die verkeerde idees aan te vat wat sommige van die Korintiërs het oor sy apostelskap.
‘n Mens kan wel sy gedagtes op die aanvat van ander vestings in mense se gedagtewêrelde van
toepassing maak, maar moet eers goed sy primêre boodskap verstaan.
Paulus spel nie die kragtige wapens van God direk uit nie, maar ‘n mens lei af uit vers 4-6 dat dit op
gedagtes: redenasies, en hooghartige aanvalle teen die kennis van God (intellektuele en ideologiese
denkraamwerke en wêreldbeskouings), sowel as ongehoorsaamheid gerig is (moreel-eties), dws hoe
mense dink en hoe mense leef.
Dit kom ooreen met wat Jesus gesê het oor die waarheid wat vrymaak (Joh. 8:31-32: “As julle aan
my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal
julle vry maak.” – vgl ook Joh. 1:10 waar Johannes skrywe oor die mense wat Jesus nie erken nie, en
1 Kor. 1:21 waar Paulus die gebrekkige waarde van wêreldse wysheid en kennis uitwys).
Die waarheid verander dus beide ‘n mens se gedagtewêreld en jou gedrag. En dit is in wese wat
geestelike oorlogvoering behels, nie ‘n aksie teen duiwels in die eerste plek nie, maar die bring van
die waarheid wat die vestings van ongeloof en ongehoorsaamheid in mense se gedagtes en gedrag
kan verower en hulle aan Christus verbind.
En hou ook in gedagte dat Paulus in Romeine 1:16 en 1 Korintiërs 2:4 die krag van God spesifiek
uitspel in terme van die invloed wat die evangelie in mense se lewens het. Die slagveld is die
gedagtewêreld van mense en dit is waar ons die stryd moet voer!
Dit is in wese wat Paulus ook in sy latere brief aan die Efesiërs gaan skrywe (hfst. 6:10-20) dat die
stryd teen die geeste oor sewe goed in die lewe van mense gaan: die fokus op die 1) waarheid, 2)
vryspraak, 3) verkondiging, 4) geloof, 5) verlossing, 6) God se Woord en 7) gebed vir gelowiges en die
bedienaars van die evangelie.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Goddelike bekommernisse en besorgdheid
Lees 2 Korintiërs 11
Paulus beweeg in hoofstuk 11 en 12 na sy stryd met die vals apostels. Hy het egter nie ‘n sieklike
obsessie met die vals apostels as sodanig nie, maar eerder steeds ‘n bruisende passie vir die
geestelike volwassenheid van die Korintiërs (vgl 2 Kor. 13:11!).
In 4 hoofdele skryf hy 1) oor sy besorgdheid oor die Korintiërs om hulle as ‘n vlekkelose bruid vir
Christus voor te berei (2 Kor. 11:1-15 – vgl. Ef. 5:27), 2) oor sy ontberinge in die proses (2 Kor. 11:1632), 3) oor die paradoks van sy ervaringe, verbluffende hoogtepunte en uitmergelende laagtepunte
(2 Kor. 12:1-10) en 4) weer oor sy besorgdheid oor hulle wat hy met die metafoor van ‘n ouer
teenoor kinders uitdruk (2 Kor. 12:11-21).
2 Korintiërs 11:1-15 – Let op hoe Paulus steeds hom beywer dat hulle gedagtes nie weggelei sal
word van Christus af nie, soos Eva aanvanklik verlei is deur die listigheid van die slang nie. Hoe hulle
dink oor Jesus, is, en sal, altyd belangrik bly. Die gladheid van die sprekers se optrede moet nie vir
die Korintiërs swaarder weeg as die kennis van God wat hulle openbaar nie. En in kennis van God
weet Paulus kan hy meer as net saamgesels!
Daarbenewens het hy ‘n stap verder gegaan en die evangelie kosteloos aan hulle verkondig (vgl. 1
Kor. 9). Maar, belangrik, hy het dit nie gedoen om hulle te beskaam nie, maar omdat hy vir hulle
liefhet! ‘n Mens kan immers hulp weier van iemand, en eintlik daarmee ‘n subtiele verwyt na hulle
slinger!
Let op hoe Paulus van die vals apostels praat as Satan se dienaars – omdat hulle oneerlik is en nie
deur Christus aangestel is vir die werk wat hulle doen nie! Interessant dat Paulus hier van die
innerlike roeping van Woordbedienaars praat, en wys hoe die gebrek daaraan maak dat die vals
apostels nie bereid is om te ly vir hulle bediening nie. Weereens ‘n maatstaf wat ons vandag ook kan
aanlê.
2 Korintiërs 11:16-33 – Daarom gaan Paulus nou voort, om in sy dwaasheid groot te praat. Let op
hoe hy weer soos in 1 Korintiërs 7 sê dat hierdie sy woorde is en nie God s’n nie. En hy sit op die tafel
3 goed: sy afkoms (‘n Hebreër, ‘n Israeliet, nageslag van Abraham), sy opdrag (dienaar van Christus)
sowel as sy bereidheid om lyding te verduur (‘n 30-tal ontberinge!) in die uitvoering van sy
bediening.
Wat my tref is veral vers 29-30, waar hy van sy daaglikse bekommernisse oor al die gemeentes wat
hy gestig het, praat sowel as die effek op homself, dat as iemand swak is of in sonde val, dit vir hom
voel asof dit met homself gebeur (vgl. weereens die ooreenkomste met sy roepingsopdrag in 1 Kor.
9:22: “vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen”).
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Sy bekommernisse – die Griekse woord merimna word hier gebruik in die sin van “legitimate
concern” – druis natuurlik nie in teen Jesus se duidelike lering dat ons ons nie moet bekommer nie
(Matt. 6:25-34). Jesus het dieselfde woord gebruik, maar in die ander sin van “unnecessary worry”
(Louw-Nida). Jesus het bedoel dat jy jou nie moet bekommer oor jou “daaglikse brood” nie (eet,
drink, die dag van môre). Dit is ‘n onnodige bekommernis. Jy kan immers daarvoor bid en op God se
voorsiening vertrou (Matt. 6:5-15). Soos Paulus later self die gelowiges in Filippi leer (Fil. 4:6-8 – gee
bekommernisse vir God; fokus op die goeie).
Maar Jesus het daarenteen ook geleer dat jy totaal gefokus moet wees daarop dat die wil van God
gedoen sal word, en dat sy koninkryk in die lewe van mense sal kom. Dit is ‘n legitieme besorgdheid.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

As ek swak is, is ek sterk
Lees 2 Korintiërs 12
Paulus brei hier uit oor die paradoks van sy ervaringe, verbluffende hoogtepunte en uitmergelende
laagtepunte (2 Kor. 12:1-10) en weer oor sy besorgdheid oor die Korintiërs wat hy met die metafoor
van ‘n ouer teenoor kinders uitdruk (2 Kor. 12:11-21).
Dit lyk op die oog af asof Paulus van ‘n ander persoon as hyself praat in vers 2-4. Dit is egter
waarskynlik dat Paulus hier oor homself in die derde persoon skryf, en wel om die volgende redes:
1. hy is besig om sy apostoliese gesag te verdedig, en dit sou nie sin maak om oor iemand
anders se gesigte en openbarings te skryf nie;
2. Ons lees op ‘n paar ander plekke van gesigte wat hy gehad het (vgl. Hand. 9:3;
16:9; 22:17; 27:24; Gal. 1:12);
3. vers 6 is ‘n verskuilde aanduiding dat dit wel hy is: “al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas
wees nie, omdat ek die waarheid sal praat;” en
4. hy wil nie eintlik oor iets praat waaroor hulle nie ‘n oordeel sal kan uitspreek nie, maar nou
dwing hulle hom om dwaas te wees, om die aansprake van die valse apostels te troef.
Dit wil voorkom asof die derde hemel en die paradys dieselfde plek is, dit is, die plek waar hy in die
teenwoordigheid van God kon wees.
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Die doring in sy vlees is al met baie siektes verbind (bv. ‘n oogsiekte op voetspoor van Gal. 4:13-15,
wat vertel dat hy siek geword het, en hulle met hom deernis gehad het, en “as dit moontlik was, sou
julle julle oë uitgeruk en vir my gegee het”), maar dit bly eintlik ‘n onopgeloste raaisel. Wat dit ook al
was, die oorsprong daarvan was ‘n engel van Satan. God het dit toegelaat om hoogmoed in sy lewe
teen te werk.
Paulus se beskrywing van God se krag wat tot sy volle werking kom wanneer ons swak is, is nie net ‘n
goeie beskrywing van die lewe van ‘n apostel nie, maar ook ‘n bemoediging vir elkeen wat op een of
ander stadium in sy lewe ontberinge ly in die navolging van Jesus.
Let ook op hoe Paulus die merktekens van ‘n apostel uitspel: tekens, wonders en kragtige dade (vers
12). Dit kan ook as ‘n meetinstrument aangelê word vir mense vandag wat graag die term apostel op
hulle eie bediening van toepassing wil maak.
Hy is ook baie duidelik oor wat sy doel met sy bediening aan hulle is: “Alles wat ons doen, geliefdes,
is in belang van julle geestelike opbou.” En hy is baie besorgd dat hulle onderlinge twis en afguns
hulle van die pad af kan verlei.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Groei in geestelike volwassenheid
Lees 2 Korintiërs 13
Paulus eindig hierdie brief met ‘n paar slotopmerkings oor sy komende besoek aan hulle en die
pragtige trinitariese seënwens wat predikante sedertdien meestal aan die einde van ‘n erediens in
die kerk gebruik. Die aanhaling uit Deuteronomium 19:15 word waarskynlik gemaak om die
stelligheid van sy besoek te bevestig, veral aangesien hulle hom verkwalik het dat hy sy vorige
besoek afgestel het.
Hy plaas sy opmerking in die vorige hoofstuk – dat as hy swak is, is hy sterk – in perspektief. Hy leef
soos Christus uit die krag van God en by sy volgende besoek sal hulle dié krag te siene kry. Daarom
moedig hy hulle aan om hulle lewens in orde te kry, en nie as “praktiese ateïste” te leef, wat nie
rekening hou daarmee dat Christus in die geloof in hulle leef nie. Selfondersoek bly ‘n belangrike
geestelike gewoonte op enige stadium van geestelike groei.
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Paulus bid dat hulle dit sal regkry om die goeie te doen en geestelik volwasse te leef, want hy wil
hulle verder kom opbou en nie tyd spandeer aan die afbreek van dit wat sleg is nie (vgl. 2 Kor.
10:18). Let op hoe belangrik geestelike volwassenheid vir hom is, hy noem dit twee keer (vgl. ook 2
Kor. 12:19).
As teken van die eensgesindheid en vrede wat onderling moet heers, roep Paulus hulle op om
mekaar met die soen van Christelike gemeenskap te groet, ‘n gebruik wat wel vreemd in die GrieksRomeinse wêreld van dié tyd was, maar tog in die Midde-Oosterse wêreld bekend was. Dit wys net
hoe radikaal die eenheid was wat Christus tussen mense van alle vlakke van die samelewing geskep
het.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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10. God skep eenheid deur die vryspraak van geloof – Romeine
Die brief aan die Romeine
Paulus skryf hierdie brief waarskynlik van Korinte af naby die einde van sy derde sendingreis,
ongeveer in die jaar 57 n.C. in die 3 maande wat hy in Griekeland deurgebring het (Hand. 20:2-3). Hy
is op pad met die dankoffers wat gemeentes in Masedonië en Agaje bygedra het vir die gemeente in
Jerusalem (vgl. Rom. 15:25-26 met 1 Kor. 16:1-7) .
Die brief is gerig aan die gemeente in Rome, waarvan, hoewel hy nie by hulle stigting betrokke was
nie (Jode uit Rome het op Pinksterdag die evangelie gehoor, wat moontlik tot die stigting van die
gemeente van Rome aanleiding gegee het – vgl. Hand. 2:10), baie mense aan hom bekend is (Rom.
16:3-16 – hy groet meer as 26 mense by name, waarvan ’n derde vroue is!)
Dit is duidelik dat die stryd rondom die inskakeling van Christene uit die heidense nasies nog hewig
woed, hoewel hulle in die meerderheid was in die Romeinse huisgemeentes (vgl. 16:5,14,15). En die
vraag is steeds krities: moet gelowiges uit die heidennasies die wet nakom of nie? Daarom verset
Paulus hom steeds teen die klem wat sekere Joodse gelowiges plaas op die besnydenis (Rom. 2:253:1; 4:9-12 – vgl. Gal. 5:2-12) en die voedsel wette (Rom. 14:1-23) – uiteraard, uit hulle perspektief,
as ’n manier om hulle Joodse identiteit in die vreemde te bewaar, maar waarmee, uit Paulus se
perspektief, hulle Christelike identiteit in gedrang kom. Dit sluit natuurlik ook die onderhouding van
die Sabbat in, hoewel Paulus dit nie hier eksplisiet noem nie (vgl. egter Kol. 2:16).
Selfs met Paulus se laaste besoek aan Jerusalem aan die einde van sy drie sendingreise, sou dié vraag
steeds krities wees. Vergelyk die klem wat die gelowiges in Jerusalem op die wet van Moses plaas in
Handelinge 21:17-26. Dit is juis sy inval by hulle planne wat hom in die moeilikheid bring en
uiteindelik as gevangene in Rome bring, sy eerste besoek daar, maar in boeie.
Daarom skryf Paulus hierdie brief om die eenheid van alle gelowiges te beklemtoon, gebaseer op
die krag van God, deur die geloof in Jesus Christus en die lewe deur die Gees. God spreek mense vry:
“enkel en alleen omdat hulle glo” (Rom. 1:17) en nie omdat hulle die wet nakom nie – ’n boodskap
wat regdeur die eeue gelowiges aangegryp het: die wonder van God se genade aan sondaars.
Dink maar net aan Luther wat tot inkeer gekom het deur die evangelie in hierdie teks en die
Reformasie wat hieruit voortgevloei het. Geen wonder dat baie geleerdes dink dit is die belangrikste
brief wat Paulus ooit geskryf het (Barth, Jonker).
Let op hoe Paulus in ’n retoriese trant skryf (die sogenaamde diatribe) wat leraars van daardie tyd
baie keer gebruik het, ’n soort vraag-en-antwoord metodiek geplaas in ’n verbeelde dialoog. ’n
Mens sien dit op ’n paar plekke in die brief, bv. Romeine 2:1-5, 17-24 waar hy in ’n
verbeeldingsgesprek is met ’n Joodse gespreksgenoot en in Romeine 11:13-24 met ’n gelowige uit
die heidense nasies. Let ook op hoe Paulus in beide gevalle hulle selfverheffing op grond van hulle
afkoms aanvat, omdat dit van geen betekenis is binne die nuwe gemeenskap wat God geskep het nie
(in die brief aan die Efesiërs sal hy weer terugkom na dié gedagte).
Hy stuur die brief waarskynlik saam met Febe (Rom. 16:1-2 – Kenchreë is die oostelike hawe in
Korinte), ook omdat hy graag met hulle hulp die evangelie verder sou wou vat na Spanje (Rom.
15:22-33). Maar die belangrikste rede is om hulle teen verdeeldheid te waarsku – sommige
verklaarders dink dat Joodse gelowiges apart van gelowiges uit die heidennasies in hulle huiskerke
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vergader het (vgl. die huiskerke waarvan in Rom. 16:5, 14, 15 gepraat word) – en te wys dat só ’n
praktiese reëling die evangelie in sy wese kan aanrand.
Paulus wil hê dat hulle “eensgesind onder mekaar sal wees soos Christus Jesus dit wil hê” (Rom.
15:6) – iets waaroor hy in die brief aan die Filippense later op inspirerende wyse sal skryf (Fil. 1:2711) – sonder om die evangelie op enige manier aan ’n Joodse interpretasie van die wet onderdanig
te maak (die hele eerste 8 hoofstukke gaan daaroor, met hoofstuk 9-10 wat spesifiek uitbrei oor die
vraag na God se verkiesing van Israel en hulle toekoms). Christus het immers gekom vir alle mense:
die Joodse nasie sowel as al die ander nasies (Rom. 15:7-11).
Paulus skryf die brief (gedikteer aan Tertius – Rom. 16:22) in 4 hoofdele met ‘n slot wat aansluit by
die fokus van die 4de deel:
1. Romeine 1-4 – hy fokus op die evangelie van Jesus Christus wat die reaksie van God is op die
sondigheid van alle mense en vryspraak vir almal bring;
2. Romeine 5-8 – hy fokus op hoe mense van hulle sondigheid verlos kan word deur die geloof
in Christus Jesus en in ’n nuwe lewe kan leef deur die gawe van die Heilige Gees;
3. Romeine 9-11 – hy fokus op die eenheid wat God gebring het tussen Jode en heidene en
beantwoord die brandende vraag na die toekoms van Israel;
4. Romeine 12-16 – hy fokus op praktiese sake en veral die onderlinge verhoudinge van die
geloofsgemeenskap sowel as hulle lewe in die breër gemeenskap.

God spreek mense vry enkel en alleen omdat hulle glo
Lees Romeine 1
Romeine 1:1-17 – Let op die meer uitvoerige bekendstelling van Paulus in sy skrywe aan die
Romeine. Hoewel hy baie van hulle ken (vgl. hfst. 16), was daar talle wat hom nie geken het nie.
Anders as met die Galasiërs prys hy hulle vir hulle geloof, en wil hulle juis besoek om 1) wedersyds in
die geloof versterk te word en 2) soos op ander plekke sy roeping om mense vir Christus te wen, na
te kom (Hy wil ook deur hulle gehelp word om na Spanje te reis – vgl Rom 15:24). Hierdie roeping
sluit die Grieke en die nie-Grieke (barbare of onbeskaafdes soos die Grieke ander genoem het), die
ontwikkeldes (wyses) en die ongeleerdes (ongeletterd) in.
Let op hoe opgewonde hy is oor die ingeboude goddelike krag van die evangelie van Jesus Christus
wat mense vryspreek. En dit is vir Jode sowel as Grieke: “enkel en alleen omdat hulle glo” (aangehaal
uit Hab. 2:4). Sola fide – deur geloof alleen - die hoofboodskap van hierdie brief.
Hy is ook duidelik daaroor dat die evangelie van Jesus Christus volledig in ooreenstemming is met die
heilige Skrifte.
Met hierdie inleiding roer Paulus sy eerste onderwerp aan wat tot aan die einde van hoofstuk 4
behandel sal word: God se voorsiening vir die probleem van die sonde wat hy hierna sal illustreer in
die voorbeeld van Abraham, sodat almal wat glo die toorn van God kan vryspring wat Hy bepaal het
oor alle mense wat in ongeregtigheid lewe. In die loop van sy argument sal Paulus aan die een kant
die oneffektiwiteit van die wet en die besnydenis uitwys om mense van God se toorn te vrywaar, en
aan die ander kant die krag van geloof in Jesus Christus ten toon stel wat mense vryspreek van God
se toorn.
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Romeine 1:18-32 – Paulus het so pas in Romeine 1:16-17 die sentrale opmerking gemaak dat die
evangelie van verlossing ‘n openbaring van God is. Dit word nou opgevolg in Romeine 1:18-32 met ‘n
soortgelyke stelling dat God se toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense
‘n openbaring van God uit die hemel is.
Hierdie gedeelte beskryf daarom die toorn van God oor die goddeloosheid (asebia) en
ongeregtigheid (adikias) van die hele mensdom (hfst. 2 sal uitwys dat dit die Jode insluit). Die
mensdom erken God nie as Skepper nie ten spyte van die algemene openbaring. Omdat God se wese
en werke vir almal sigbaar is, kan niemand hom- of haarself verontskuldig dat hulle nie geweet het
nie, want die kennis van God is van altyd af sigbaar. Trouens, in hoofstuk 2 sal Paulus uitwys dat die
wet van God in die harte van alle mense geskryf is (Rom. 2:15).
God is dus in die Skepping sigbaar, en sy wil in ons eie hart. Die mensdom kies egter om eerder
afgode te dien. Hulle verruil die aanbidding van God as Skepper vir die aanbidding van die skepping
en sy skepsels.
Dit is ‘n integrale argument vir alles wat hierna gaan volg. Die gevolg van die mensdom se
verwerping van God, is God se driedubbele "oorgee”-aksie:
1) God gee die mensdom oor aan seksuele immoraliteit (akatharsia) om mekaar se liggame op
perverse en skandelike maniere te onteer (vers 24-25). Seksuele immoraliteit in al sy vorme is dus ‘n
oordeel van God oor die sondigheid en afvalligheid van die mensdom.
2) God gee die mensdom oor aan skandelike seksuele begeertes (pathê atimias) waar vrouens met
vrouens en mans met mans teen-natuurlike skandelike seksuele omgang het (vers 26-27) en in
hulleself die straf vir hulle dwaling ontvang. Dit is eweneens ‘n oordeel van God.
Paulus gebruik die algemene woorde vir “manlik” en “vroulik” in sy beskrywing van selfdegeslag
seksuele gedrag in Romeine 1. Hy gebruik die algemene Griekse woorde arsen vir manlik en thelus
vir vroulik.
Dit is betekenisvol, want hy sou ander woorde kon gebruik het wat duidelik sou maak dat hy bv. van
pederastie (mans en seuns) praat. Die tipe selfdegeslag seksuele verkeer wat hier ter sprake is, is
egter duidelik konsensueel en wederkerig en word nie as uitbuiting of mishandeling geteken nie.
Vroue was in elke geval nooit by pederastie betrokke nie, maar tog word selfdegeslag seksuele
verkeer tussen vroue ook afgewys.
Dieselfde geld die gebruik van “teen-natuurlik” (para fusin) om selfdegeslag seksuele gedrag in
hierdie gedeelte te beskryf. Dit kom uit die Skeppingsverhale wat die huwelik tussen een man en een
vrou as maatstaf neergelê het.
Louw en Nida dui dit aan as: “the nature of something as the result of its natural development or
condition—‘nature.’” Soos William Loader sê: “With a fair degree of probability Paul would have had
much in common with Philo and Josephus and other Jewish writers of his time, who, in addition to
such common values, also equated the way things ought to be, nature (including what we might
sometimes call convention), with how God made things to be, creation, and rejected excess.”
(Sexuality in the New Testament).
3) God gee die mensdom oor aan korrupte verwerplike denke (adokimov noun) wat na vore kom in
allerlei sondige en onbetaamlike gedrag. Trouens, die mense doen nie net hierdie verwerplike dinge
nie, maar praat dit goed dat ander dieselfde sondes pleeg.
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God het dus besluit om die mensdom nie meer te beskerm van die vernietigende gevolge van hulle
perverse keuse vir die skepping / skepsels eerder as die Skepper nie. Nie in terme van hulle
immoraliteit en skandelike seksuele verhoudings nie. Ook nie in terme van hulle korrupte sondige
gedagtes en gedrag nie.
Die mensdom is onherroeplik oorgegee aan God se oordeel ... behalwe natuurlik as hulle sy
roepstem in Jesus Christus hoor en in Hom glo. Jesus is God se geskenk van vryspraak deur geloof.
Deur in Jesus te glo kan ons God die Vader se toorn vryspring en deur die Gees gelykvormig aan die
Seun gemaak word (Rom. 8:29). God het Jesus aan ons “oorgegee” om ons as sy kinders meer as
oorwinnaars te maak (Rom. 8:32).
Die sterk uitsprake oor seksuele immoraliteit, skandelike seksuele begeertes en korrupte en
verwerplike denke sal daarom op talle ander plekke in Romeine opgevolg word met ‘n uitleg van hoe
‘n gelowige dan met sy of haar liggaam, begeertes en gedagtes in die vryspraak van die Here kan
lewe.
•

In Romeine 6:19 sal Paulus sê: “soos julle julle ledemate (melê) in diens van onsedelikheid
en losbandigheid gestel het om losbandig te lewe, so moet julle nou julle ledemate in diens
stel van geregtigheid om heilig te lewe.”

•

In Romeine 12:1-2 sal Paulus gelowiges die opdrag gee om: “julle liggame (sômata) as ‘n
lewende, heilige en aanneemlike offer vir God aan te bied. Dit is sinvolle godsdiens. Julle
moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing
van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die wil van God is — wat goed en
aanneemlik en volmaak is.”

•

Dieselfde geld Romeine 13:14 se waarskuwing dat ons nie voorsiening moet maak vir ons
“sondige natuur (sarkos) om sy drange te bevredig nie”.

Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die innerlike lewe lei na goeddoen eerder as die wetsvoorskrifte
Lees Romeine 2
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Let op hoe Paulus in verskeie verbeeldingsgesprekke (diatribes) met ’n Joodse gespreksgenoot gaan
(vgl. Rom. 2:1-5; 2:17-24; 2:25-29 - vers 17 wys dat die hele gedeelte op dié verbeelde Joodse
gespreksgenoot van toepassing is) om aan die een kant God se werk in alle mense uit te spel en aan
die ander kant die gebrekkige rol wat die wet en die besnydenis in die lewe van die Jode speel aan
die Romeinse gemeente te verduidelik. Hulle staan eweneens onder die oordeel van God net soos
die res van die mensdom, want hulle doen presies dieselfde dinge wat in Romeine 1 afgewys is.
Paulus toon in Romeine 2:1-11 aan dat niemand homself kan verontskuldig voor God nie, want almal
is sondig. Die feit dat die Jode die wet besit en die besnydenis aanhang gee hulle geen voorrang of
voordeel bo die heidene nie (vgl hfst 3 waar hy hierop gaan uitbrei). Let op dat God op 2 maniere
geteken word:
1. As ryk in goedheid, verdraagsaam en geduldig wat deur sy goedheid mense tot bekering wil
lei (Rom 2:4).
2. As die Een wat regverdig oordeel en elkeen vergeld volgens sy dade (Rom 2:6). Dit sluit sy
toornige straf in.
Dit beteken dat God niemand voortrek nie. Hy hanteer Jood en nie-Jood op dieselfde manier. Albei
prentjies van God - genade en oordeel - is kante van God wat ons moet raaksien en erken. Ons kan
nie net aan die een vashou nie. God gee en Hy neem.
In drie perikope in Romeine 2:12-29 waarsku Paulus die Joodse gespreksgenoot dat:
1. die besit van die wet hulle niks in die sak sal bring, as hulle nie ook doen wat die wet sê nie.
Die besit van die wet stel jou immers nie vry van straf nie, eerder die doen van dit wat die
wet sê (Rom. 2:12-16).
2. Die kennis van die wet hulle ook niks in die sak sal bring nie, al leer hulle selfs ander
daarvan, want as hulle self nie doen wat die wet sê nie, sal hulle verag word deur heidene en
tot ’n belastering van God aanleiding gee (Rom. 2:17-24).
3. die handhawing van die besnydenis daarom net waarde het as die hele wet van Moses
onderhou word (Rom. 2:25-29).
Die slotsom van hoofstuk twee is dat dié een wat doen wat God vra, sal gereken word asof hy
besnede is, al is hy nie letterlik besny nie. Maar dit gaan nie oor ’n werkheiligheid nie. Dit gaan oor
dade wat vanuit ’n innerlike gesteldheid van die hart gedoen word, ’n ingesteldheid wat deur die
Gees bewerk word. Dit gaan verseker nie oor die besit, kennis of handhawing van een deel van die
wet, die besnydenis, nie (Rom. 2:29).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

God gee vryspraak sonder onderskeid aan elkeen wat glo
Lees Romeine 3
Romeine 3:1-8 – Uit Paulus se waarskuwing aan sy Joodse gesprekgenoot in hoofstuk 2 – dat die
besit of kennis van die wet, en die handhawing van die besnydenis op sigself vir jou niks in die sak
bring nie – is dit natuurlik om volgende te vra of daar dan enige nut sou wees daarin om ’n Jood en
’n besnede te wees?
Paulus begin daarom om in ’n volgende verbeeldingsgeprek (diatribe) te wys op die groot voordeel
van die wet en die besnydenis. Dit is in die eerste plek ’n getuienis dat God se woorde aan die Jode
toevertrou is. Dit is nie net ’n groot voorreg nie, maar beteken dat God Homself eerste aan hulle
verbind het om aan hulle genade te bewys. En God sal nie aan daardie verbintenis aan die Joodse
volk ontrou word nie, selfs al het sommige aan Hom ontrou geword (in hfst. 9 sal Paulus verder
hieraan aandag gee).
Let op hoe Paulus in vers 4 uit Dawid se belydenis oor God in Psalm 51:6 na sy sonde met Batseba
aanhaal om God se betroubaarheid teenoor die leuenagtigheid van mense te bevestig. God vergewe
as ’n mens jou toevlug tot Hom neem. God bly dus verbind aan die Joodse volk.
Dit beteken egter glad nie dat God nie die Joodse volk kan oordeel oor hulle sonde waar hulle nie tot
inkeer kom nie. Sy verbintenis aan hulle is nie 'n vrypas tot sonde nie. Inteendeel! God se straf wys
dat Hy regverdig is. Hy sal altyd sonde straf as mense in ongehoorsaamheid bly, want sy toorn rus op
almal wat in die sonde bly, selfs al probeer mense valslik die boodskap van sy genade verdraai asof
sy genade beteken dat Hy alle sonde ongestraf sal laat bly. God is genadig en regverdig. Hy spreek
vry en Hy veroordeel.
Romeine 3:9-31 – Paulus het in die vorige deel geargumenteer dat die Jode 'n voordeel het met die
wet wat aan hulle toevertrou is. Maar hy is net so duidelik daaroor dat daaruit nie afgelei moet word
dat Jode daarom beter is as ander nie. Almal het immers gesondig en kan nie deur
wetsonderhouding die vryspraak van God kry nie.
Die mag van die sonde is vir ons almal - Jode en nie-Jode - te sterk. Let op dat Paulus die woord
sonde in die enkelvoud gebruik. Dit gaan nie net oor individuele lysies van sondes nie, maar oor die
feit van die sonde, ons “sonde-siekte” soos die Bybel Verklaar dit noem, ons van gemeenskap met
God ontneem.
Let ook op die kunstige samestelling van sestien aanhalings uit veral die Psalms (vers 10 – Pred. 7:20;
vers 11 – Ps. 14:2; 53:3; vers 12a – Ps. 14:3; 53:4; vers 12b – Ps. 14:1,3; 53:2,4; vers 13a – Ps. 5:10;
vers 13b – Ps. 140:4; vers 14 – Ps. 10:7; vers 16 – Jes. 59:7; vers 17a – Jes. 59:8; vers 18 – Ps. 36:2;
vers 20 – Ps. 143:2) om die totale verderflikheid van een en almal te onderstreep.
“Maar nou …”, begin Paulus in vers 21 – en dit is die blye evangelie – alles is nie daarom verlore nie.
Net soos almal gesondig het en lei aan die “sonde-siekte”, kan almal die vryspraak van God verkry
deur in Jesus Christus te glo.
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In taal wat herinner aan ’n Nagmaalsformulier spel hy in vers 25-26 die hoof elemente van die
evangelie uit: God gee versoening en vryspraak deur die offer van Jesus Christus vir elkeen wat glo.
Die wet en die profete het daarvan getuig, maar die wet kon die vryspraak nie vir mense gee nie. Die
sonde was te sterk. Net die geloof in Jesus Christus het daardie mag.
En die wonderlike nuus is: “God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo.” Hy is immers die God
van die Jode sowel as die God van die heidennasies. Deur die vryspraak aan almal te gee wat glo, kon
God sy genade en sy geregtigheid handhaaf. Daarmee het Hy verder bewys dat Hy regverdig is.
Dit beteken natuurlik nie dat die wet daarmee tot niet gemaak word nie. Inteendeel, ons geloof
bevestig die wet. Soos die voorbeeld van Abraham in hoofstuk vier sal aantoon.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die genade van geloof
Lees Romeine 4
Romeine 4:1-12 – Paulus roep in hoofstuk vier drie OT figure op as bevestiging van sy standpunt dat
God se vryspraak, sy genade (Rom 4:16), deur geloof ontvang word: Abraham, Dawid en Moses.
In die eerste perikoop fokus hy op Abraham en Dawid. Met die aanhaling in vers 3 uit Genesis 15:6
bevestig Paulus dat Abraham - die vader van die Jode na die vlees - God se vryspraak gekry het deur
die geloof. Abraham het nie daarvoor gewerk nie, en kon ook nie staatmaak op sy
wetsonderhouding nie – dié is immers eers in die woestyntyd aan die volk gegee. “Abraham het in
God geglo, en God het hom vrygespreek.”
Die besnydenis was ’n teken van die vryspraak deur die geloof en nie andersom nie. Só het Abraham
die vader geword van alle mense wat op dieselfde wyse as hy - sonder die wet - in God geglo het.
Net so haal Paulus in vers 6-8 vir Dawid - die een uit wie die Messias na die vlees gebore is - in Psalm
32:1-2 aan om vryspraak buite wetsonderhouding om te bevestig. Dié uitspraak het betrekking op
dié wat besny is, sowel as dié wat nie besny is nie. Geloof in God spreek jou vry van jou sonde.
Romeine 4:13-25 – In die tweede perikoop fokus Paulus op Abraham se nalatenskap (vgl. Gal. 3 waar
Abraham net so ’n belangrike rol speel) in kontras met dié van Moses.
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Let op hoe Paulus hier nie net oor die vryspraak praat nie, maar oor die gevolge daarvan: Abraham
en sy nageslag het die belofte ontvang dat hulle die wêreld as besitting (“erfgenaam van die
kosmos”) sou ontvang. Dit is ’n droom-belofte, dié visie waaraan gelowiges, veral in swaar tye,
vasgehou het, ’n visie op ’n nuwe volkome werklikheid waar die vryspraak in sy volle konsekwensies
geniet kan word, en waar die sonde en die gevolge van die sonde geen invloed meer sal hê nie.
Paulus wys egter weereens onomwonde enige verdienste vir hierdie belofte op grond van
wetsonderhouding af, en daarmee ’n lewe gebaseer op die nalatenskap van die wet van Moses.
Vryspraak sowel as die belofte word uit genade gegee, deur die geloof.
Geloof is ’n leë hand wat na God uitgesteek word, waarmee die genade van vryspraak uit God se
hand ontvang word. Anders sou geloof sy betekenis verloor en die belofte sy krag. Daarmee staan
Paulus direk teenoor 'n Joodse werkheiligheid interpretasie.
Maar daar is meer. Deur geloof kon Abraham die vader van baie nasies word (Gen 17:5) en kon die
nasies deel in die genade van geloof.
Nog dieper: Abraham se geloof kom ooreen met die beskrywings van God. God maak dooies lewend;
Hy bring dinge uit niks uit (ex nihilo) tot stand. Net so het Abraham aan die belofte van God dat hy ’n
kind sou hê, vasgehou, al was sy liggaam gedaan en Sara al te oud (vgl Hebr. 11:11-12). Dit is asof hy
’n kind uit die niks uit in aanskyn geglo het, omdat hy aan die God vasgehou het wat juis sulke dinge
kan doen!
Let op hoe Paulus in vers 25 die vryspraak ook aan Jesus se opstanding verbind. Dit is dus nie net die
offerdood van Jesus wat die vryspraak bewerk nie (Rom. 3:25-26), maar ook sy opstandingslewe
(Rom. 4:24-25). Dit is betekenisvol, omdat dit die opgestane Here is wat ’n teenswoordige krag in
ons word om in die vryspraak te kan lewe (vgl. Rom. 8:10-11 – “Omdat Christus in julle is, gee die
Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak … die Gees van Hom deur wie Jesus uit die
dood opgewek is”).
Daarbenewens word dieselfde “oorgee”-taal (in Grieks paradidōmi) as in Romeine 1 gebruik. God
het Jesus “oorgegee” (paradidōmi) aan die kruisdood en opgewek ter wille van ons vryspraak en
regverdigmaking. Ons word in Christus dus vrygemaak van die seksuele immoraliteit, skandelike
seksuele begeertes, korrupte en verwerplike denke wat die mensdom gevange in hulle sonde hou.
Dieselfde gedagte sal ook in Romeine 8:32 gebruik om die sekerheid van ons verlossing aan die
“oorgee” van Christus ter wille van ons vryspraak en oorwinning uit te spel.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Vryspraak lei tot vrede en vrye toegang
Lees Romeine 5
Hoofstuk 5-8 spel nou die gevolge van God se vryspraak in ons lewe uit. Daar is nou vrede tussen ons
en vrye toegang tot God (Hebr. 10:19).
Let op hoe Paulus nou ook meesal praat van ons en nie jou of julle soos in die eerste paar hoofstukke
nie, waarmee hy die gemeenskap van die gelowiges beklemtoon wat God geskep het tussen hulle.
Let ook op hoe hy weer van die drietal: geloof (x2), hoop (x3) en liefde (x2) praat, maar die klem hier
meer op die hoop laat val.
Die eerste perikoop van hoofstuk 5 (Rom. 5:1-5) is ’n lofsang en geloofsbelydenis oor die vrede wat
daar nou tussen ons en God gekom het op grond van sy vryspraak. Let op hoe hierdie genadegawe
alles verander.
•
•

Aan die een kant bring dit die hoop dat ons deel sal hê aan die heerlikheid van God self.
Aan die ander kant kan ons ons ook verheug in ervarings van swaarkry, want dit bring
volharding, wat lei tot egtheid (beproefdheid) van geloof, wat net soseer as die ervaring van
genade lei tot hoop.

Dit alles is moontlik omdat God se liefde in ons hart uitgestort is deur die Heilige Gees wat ons
oortuig dat Hy in ons woon en in ’n verhouding met God kan laat groei.
Die tweede perikoop (Rom. 5:6-21) neem hierdie gedagte van die liefde van God wat as gawe van
die Heilige Gees aan ons gegee is om ons op grond van die kruisdood van die Here Jesus Christus van
God se toorn te red (Rom 1:18) verder.
Jesus het op die regte tyd vir ons gesterf en ons met God versoen. Meer nog, ook vir ons opgestaan
het sodat ons in daardie versoening kan floreer vir ewig. Daarmee word ons van ons eie sonde
gered, sowel as die sonde van Adam wat alle mense onder God se toorn gebring het.
Hierdie is een van die kerngedeeltes wat die erfsonde se bestaan motiveer. Die dood wat Adam se
sonde gebring het, het tot alle mense deurgedring, omdat almal uit hom voortspruit. Adam – die
oorsprong van die menslike geslag – word egter met Christus gekontrasteer – die oorsprong van die
nuwe menslike geslag – wat die lewe moontlik maak vir alle mense wat in Hom glo. Jesus is in ’n baie
spesifieke sin die nuwe mens waaruit God die nuwe mensheid laat voortspruit.
Elkeen wat in Jesus glo, is 'n nuwe mens. En deur Jesus voer die genade nou heerskappy in hulle
lewens eerder as die dood met die heerlike vooruitsig dat dit tot die ewige lewe lei.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

144

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Om vir God te lewe en nie vir die sonde nie
Lees Romeine 6
Paulus werk nou met twee waarhede in hoofstuk ses wat voortspruit uit die feit dat ons vrygespreek
is en daar nou vrede is tussen ons en God en ons vrye toegang tot Hom het:
1. Ons is dood vir die sonde en die mag daarvan waaroor hy in Romeine 1-3 geskryf het.
2. Ons is lewend vir God waaroor hy in Romeine 4-5 geskrywe het.
God en die sonde word as’t ware as twee magte of kragvelde geteken wat teenoor mekaar staan.
Ons is uit die kragveld van die sonde geneem – die dinge waaraan God ons oorgegee het (Rom. 1:2432) – en geplaas in die kragveld van God.
En dit is waar ons moet lewe, in die kragveld van God. Dit is waarhede wat ons daagliks vir onsself
moet toereken: “Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe,
omdat julle een is met Christus Jesus” (Rom. 6:11). Ons is nie meer slawe van seksuele immoraliteit
(akatharsia), skandelike seksuele begeertes of korrupte verwerplike denke nie, maar slawe van God.
Teenoor God se oorgawe van die mens aan die sonde, gee Hy dié wat in Christus glo twee gawes:
1. Ons het deur die doop deel gekry aan Christus se kruisdood. Ons is nou dood vir die sonde.
2. Ons het deur die opstanding deel gekry aan die lewe vir God. Ons kan God nou dien.
Dit is hierdie eenheid met Christus wat ons ’n aandeel gee aan die sondedood (of die genesing van
ons “sonde-siekte”) en die opstandingslewe. En dit is ook net in ’n verhouding met Jesus Christus
wat dit vir ons waar is en bly.
Dit het twee implikasies vir ons daaglikse lewe:
1. Ons kan nie meer in die sonde voortlewe nie. Ons moet afreken met die sonde.
2. Ons is nou in diens van wat God wil. Ons is sy slawe om net te doen wat Hy wil.
Daarom moet ons elke deel van ons liggame – en let spesifiek op dat hy hier nie net van ons siel of
gees praat nie – in diens van God stel om heilig te lewe Ons moet die sonde doodmaak wat nog in
ons liggame oor is (vgl. Rom. 8 wat dit verbind aan die Gees se werk in ons); dws om nie sedelik
onrein te lewe nie (geen akatharsia – vgl. Rom. 1:24), en nie sonder enige riglyne te lewe nie (geen
wetteloosheid). Só 'n lewe mond uit in die ewige lewe.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die gees is die agent van verandering, nie die wet nie
Lees Romeine 7
Dit help baie om die volgende in gedagte te hou om sin te maak uit Paulus se gedagtegang in
hoofstuk 7-8:
•

•
•

•

Let op dat Paulus in die eerste perikoop Romeine 7:1-6 van die gemeenskap van gelowiges
praat in die meervoud (julle, ons). Hy kontrasteer hier die mens onder die wet met die mens
onder beheer van die Gees wat ’n inleiding is op wat gaan volg.
In die tweede perikoop Romeine 7:7-25 praat hy van homself (outobiografies) in die
enkelvoud as voorbeeld van ‘n mens onder die wet (ek).
In Romeine 8:1-3 gebruik hy ook aanvanklik die enkelvoud (jou) om te korrespondeer met
Romeine 7:7-25 en te wys dat die wet van die Gees jou vrygemaak het van die wet van
sonde en die dood. Jy is nou onder beheer van die Gees.
Daarna praat hy in Romeine 8:4-17 verder in die meervoud, waar hy van die effek van die
heerskappy van die Gees op die gemeenskap van gelowiges (julle, ons) praat.

Die tweede perikoop Romeine 7:7-25 is dus ’n beskrywing van die ongelukkige posisie van iemand
wat nog onder die wet lewe, dws voordat die verlossing in Christus en die heerskappy van die Gees
’n totale verandering bring. En Romeine 8 skryf oor die gelukkige posisie van iemand wat in Christus
en onder die heerskappy van die Gees lewe.
Romeine 7:1-6 – Paulus werk in die eerste perikoop met die beginsel van die wet van Moses wat
gesag het oor ’n mens terwyl jy lewe. Hy gebruik ’n voorbeeld uit die huwelikslewe – ’n vrou is
gebonde aan haar man terwyl hy lewe. Met sy dood is sy vry om aan ’n ander te behoort.
Met sy toepassing van hierdie voorbeeld op ons verbintenis met Christus (Rom. 6:3-4), draai hy egter
die beeldspraak om, en beskryf ons (die vrou) as dood vir die wet (die man) en lewend vir God
(Christus as die nuwe eggenoot). Dit is ’n gedagte wat Paulus al vroeër gebruik het in die brief aan
die Korintiërs (2 Kor. 11:2) en verder op sal uitbrei in sy brief aan die Efesiërs (5:25). Dit plaas ons
onder ’n verpligting om ’n vrugbare lewe in diens van God te voer. Ons kan nou dien in die nuwe
bedeling van die Gees waarop hy in hoofstuk 8 verder sal uitbrei.
Romeine 7:7-25 – Ek kies hier vir die meer outobiografiese standpunt – Paulus wat van sy lewenstryd
teen die sonde praat – teenoor die ander twee breë standpunte wat dit sien as ’n beskrywing van óf
die onverloste mens en sy verslawing aan die sonde óf die reeds verloste mens en sy stryd teen die
sonde. Maar aldrie standpunte kan met reg gemotiveer word.
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Sommige sê daarom dat die gedeelte eintlik die effek van die wet op mense beskryf, en dat dit van
toepassing bly op elkeen wat nog verslaaf is aan die sonde, sowel as op almal wat reeds die Here leer
ken het, maar steeds volgens die wet probeer leef.
Daarteenoor word die vryheid van die heerskappy van die Gees beskryf wat vir beide groepe ’n
verlossing sal wees.
In die tweede perikoop wil Paulus keer dat die wet as minderwaardig of selfs sondig gesien word.
Die wet wys die sonde onomwonde uit. Anders sou ’n mens nie weet wat alles sonde sou wees en
watter nie.
Maar, in die nuwe bedeling word daardie funksie nou deur die Gees vervul. Die skuld vir die
oortredinge wat mense begaan lê in die “sonde-siekte”, nie in die wet nie. Die skrikwekkendheid van
die sonde kom juis na vore in die feit dat ten spyte van die goeie aard van die wet, die wet weens die
“sonde-siekte” eintlik sonde aanblaas.
Die wil om die goeie te doen is net nie genoeg nie. En die wet kan nie daarmee help nie. Iets meer is
nodig. Jesus Christus moet ’n mens verlos, waarop hoofstuk 8 nou gaan uitbrei.
Wat my tref is dat dié gedeelte baie helder sê dat die Gees die wet vervang het as die agent van
verandering. Die wet kon in elk geval nooit daarin slaag om verandering te bring nie, weens my
sondige aard. Maar die Gees sal slaag omdat Hy die sonde binne my kom oorwin. Hy word dus die
stem van God binne my, waar die wet altyd die stem van God buite my sou bly.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is
Lees Romeine 8:1-17
Daar is uiteindelik net een manier om die Christelike lewe te leef, en dit is deur die Gees. Hy is die
agent van transformasie. Soos Jesus Christus ’n einde aan God se veroordeling van die sonde gebring
het vir dié wat glo (Rom. 3:21-31), so is die Gees die Een wat die verandering bring vir dié wat leef in
gehoorsaamheid aan die Gees.
Geen wonder die Heilige Gees word 20 keer genoem in hoofstuk 8 nie! ’n Oorwinnende Christelike
lewe kan nooit deur die wet gebeur nie. Daarvoor is ons sondige vlees te swak. Ons kan net verander
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deur ’n daaglikse oorgawe aan die beheer van die Gees waardeur ’n einde gemaak word aan ons
sondige praktyke (vgl. Rom. 1:18-32).
’n Mens kan selfs sê, soos Paulus, dat daar ’n nuwe wet is, die wet van die Heilige Gees wat ons
vrymaak van die wet van die sonde en die dood (Rom. 8:2 – let wel nie van die wet van God nie).
Hiermee sluit Paulus aan by ’n hele paar OT profete wat reeds eeue gelede verkondig het dat ware
verandering net deur God self kan kom. 'n Verandering wat in die binnekant - in die harte en
gedagtes - van sy mense sal kom.
•

•

•

Jesaja het daaroor geprofeteer as deel van die nuwe bedeling wat God sou bring. Hy het
aangekondig dat God sy wet in die harte (gedagtes) van sy volk in die nuwe bedeling sal gee
(Jes. 51:7). Dit sal 'n nuwe wet (lering) wees as deel van die Messiaanse tydperk wat
aanbreek wat sy reg as lig vir die nasies sal vasstel (Jes. 51:4).
Jeremia het daarby aangesluit en geprofeteer dat die wet van God in sy volk se binneste sal
wees en in hulle harte (gedagtes) geskryf sal word. En onthou dat Jeremia dit as ’n
toekomstige hoop geprofeteer het toe die ballingskap al heeltemal onafwendbaar geword
het (Jer. 31:31-34; vgl Hebr. 8:10; 10:16).
Esegiël het net 'n paar jaar later op sy beurt daarby aangesluit en dit as dié hoop vir die
toekoms aan die ballinge verkondig. God sal sy volk 'n nuwe gees, 'n nuwe hart, gee om in al
sy insettinge te kan wandel en sy verordeninge te kan hou en doen (Eseg. 11:19-20).

Let op hoe Paulus die verandering as ’n geestelike werklikheid skets, iets wat die Gees doen (Rom.
8:9), maar dat dit ook 'n fisiese konkrete werklikheid in hulle sterflike liggame sal wees: “sal ook julle
sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon” (Rom. 8:11).
Net soos Jesus uit die dood opgewek is, sal die Gees ons ook uit die dood opwek.
Maar, en dit is baie belangrik, hierdie werk van God word nie ’n werklikheid vir ons sonder dat ons
ons daarop toelê nie. Ons het ’n verpligting om deur die Gees ’n einde te maak aan ons sondige
praktyke, iets waarop Paulus in hoofstuk 12 en verder aan weer sal terugkom.
Daarmee is die toorn van God waaroor Paulus in hoofstuk 1 geskryf het, afgewend, en kan hy in die
volgende gedeelte skryf oor die feit dat alles ten goede meewerk vir dié wat God liefhet. Immers, as
God vir ons is, wie kan teen ons wees?!
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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As God vir ons is, wie kan teen ons wees
Lees Romeine 8:18-39
Let op hoe Paulus met hierdie gedeelte nie net die gevolge van die vryspraak van God vir sondige
mense uitspel nie, maar ook vir die hele skepping. Dit is nie net God se kinders wat bevry sal word
om in vrede met God en met vrye toegang tot Hom te kan lewe nie. Nee, dit is ook die skepping wat
bevry sal word.
Daarmee lê Paulus ook ’n direkte verband met Romeine 1:18-32 en die beskrywing van die
verganklikheid en verydeling wat met die goddeloosheid en ongeregtigheid in die skepping ingekom
het. Almal is immers “oorgegee” aan seksuele immoraliteit, skandelike seksuele begeertes, en
korrupte verwerplike denke.
God het egter sy Seun Jesus Christus aan elkeen wat in Hom glo, “oorgegee” (Rom. 4:25; 8:32), sodat
Hy hulle kan verlos deur die vryspraak wat Jesus vir hulle verwerf het deur sy kruisdood en
opstanding en Hy daarom hulle as mede-erfgename met Hom die koninkryk van God kan laat
beërwe.
Die skepping wag nou met gespanne verwagting na die finale bevryding van die kinders van God,
omdat dit ook sy eie bevryding sal beteken.
Interessant is dat die werk van die Gees nie net is om ons te oortuig van ons kindskap nie, maar die
hoop in ons aan die brand steek om te wag op die bevryding en verheerliking met volharding.
Soos die Israeliete aanvanklik die eerste gawes van hulle oes vir God gebring het as offer, gee God
nou aan ons die eerste gawe van Sy nuwe skeppingsoes, die Gees. En Sy getuienis saam met ons
gees (Rom. 8:16) word nou aangevul met versugtinge en pleidooie van die Gees vir ons (Rom. 8:26)
dat alles ten goede sal meewerk en ons gelykvormig sal wees aan Jesus Christus (Rom. 8:28).
Hierdie hulp van die Gees is iets wat in ons hart gebeur, wat ons op ‘n baie besondere manier
verbind aan ons Vader wat in die hemel is. Die Gees tree vir ons deur vanuit ons hart, vanuit ons
ongevormde gedagtes, met God in gesprek te tree. Hy bring ons sugte voor God in die vorm van sy
eie versugtinge, om dié dinge wat ons nie weet nie goddelike terme aan die Vader te bring.
Hy is immers die Helper, die Voorspraak, die Trooster, die Advokaat.
En die Gees is nie net die eerste gawe in ons van die toekomstige bedeling nie, maar Hy is ook die
Een wat aktief in ons binnekant aan die werk is om die suigkrag van die huidige wêreld tot niet te
maak en ons in die vryheid wat God vir sy kinders bedoel het, te laat lewe.
Daarom hou ons aan bid, selfs al is dit ‘n worsteling, selfs al weet ons nie presies wat ons moet bid
nie.
En dit is dan wat die wonder gebeur: “27 Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die
Gees is, dat Hy volgens die wil van God vir die heiliges intree.”
God wat weet wat in ons hart, in ons gedagtewêreld, aangaan, weet ook wat die bedoeling van die
Gees is. En Hy weet dat die Gees volgens die wil van God intree vir ons as die heiliges, die kinders
van God.
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God reageer dus nie net op ons eie onbeholpe woorde nie, maar juis op die gebed van die Gees wat
seker maak dat God se wil in ons lewe sal plaasvind.
En dit is daarom dat: “28 Ons weet dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet, diegene
wat volgens sy voorneme geroep is.”
Dit is die belofte wat ons daarom kan vasgryp. Dat maak nie saak of ons presies weet wat moet
gebeur nie. God weet wat moet gebeur. En sy belofte is dat alles ten goede sal meewerk vir hulle
wat God liefhet, vir ons wat volgens sy voorneme geroep is.
So, ons weet nooit presies hoe dinge gaan uitwerk nie. Ons weet nie hoe negatiewe dinge wat met
ons gebeur kan meewerk ten goede nie. Maar, ons het ‘n belofte waaraan ons kan vasgryp wat vir
ons ‘n idee gee.
Paulus sê dat God besig is met ons lewens sodat die volgende met ons sal gebeur: “29 want Hy het
diegene wat Hy reeds vooruit gekies het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy
Seun te word, sodat Hy die Eersgeborene onder baie broers kan wees; 30 en diegene wat Hy vooruit
bestem het, het Hy ook geroep; en diegene wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek; en diegene
wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.”
Die woordjie vir “vooruit gekies” (proginōskō) kan ook vertaal word as “vooruit geken.” Dit is omdat
God ons vooruit geken het, van ons geweet het selfs nog voor ons gebore is, dat Hy ons bestem het
om gelykvormig aan die beeld van sy Seun te word.
God wou hê dat Jesus nie alleen as mens in die hemel saam met Hom sal wees nie, maar dat daar ‘n
skare broers en susters vir Hom sal wees, ‘n nuwe geloofsfamilie.
Jesus is die prentjie wat God vir almal van ons het. Hy is die Eersgeborene (prōtotokos), die sjabloon,
die templaat, die “mold” van die tipe mens wat God van almal van ons wat in Hom glo, wil maak.
Daarmee word God se beeld in ons ook herstel (Gen. 1:27).
Paulus kan dus nie anders as om met ’n lofrede af te sluit: as God vir ons is, wie kan teen ons wees?!
Daar is geen aanklag, of veroordeling, of lyding, of benoudheid, of vervolging, of honger, of
naaktheid, of gevaar, of die swaard wat ons kan skei van Sy liefde nie. Inteendeel, ons sal saam met
Hom oorwinnaars wees.
Met hierdie gedeelte praat Paulus die Romeine moed in, spoor hy hulle aan om te volhard, motiveer
hy hulle met die klem op die inwonende Gees wat nie net hulle van binne af transformeer nie, maar
die hoop op ’n volmaakte toekoms laat behou.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die Jode se volle getal sal gelowig word
Lees Romeine 9-11
Na Paulus met soveel oorgawe oor die verlossing geskryf het wat vir alle mense geld, is dit heel
natuurlik om te wonder oor die toekoms van die Jode. Immers, dit is so:
1. dat die besit en kennis van die wet die Jode nie kan red nie, ten spyte van die groot voorreg
daarvan, en die besnydenis beperkte waarde het, omdat dit gaan oor die innerlike
gesindheid van die mens (hfst. 2), maar
2. terselfdertyd dit so is dat God Hom onlosmaaklik verbind het aan Israel om aan hulle genade
te bewys, al sou sommige van hulle aan Hom ontrou wees (hfst. 3).
Wat is dan die toekoms van Israel?
Paulus wy in 3 hoofstukke uitvoerig hieroor uit. Let veral op hoe hy in ’n reeks vrae sy antwoord aan
die orde stel, en dan aan die einde van hoofstuk 11 die beginsel gee wat die hele antwoord dra.
Romeine 9:1-14 – Paulus is hartseer oor baie van sy volksgenote
Paulus praat hier dieselfde taal as Moses dat hy graag in die plek van die volk van Christus afgesny
wou wees, maar weet dat dit nie vir God aanvaarbaar wou wees nie (Eks. 32:32). Dit wys egter hoe
ernstig hy daaroor in die Gees voel. Sy volksgenote het immers ongelooflike voorregte gehad,
waarvan die toppunt is dat Christus uit hulle gebore is.
Paulus herhaal egter die gedagte dat blote afstamming nie die deurslag gee in die geestelike lewe
nie. Gelowiges is kinders van die belofte en nie blote vleeslike kinders wat in die gewone gang van
die lewe gebore is nie. Daaroor het hy al in sy brief aan die Galasiërs 4 geskryf met Sara en Hagar as
sy voorbeelde.
Hy brei dit uit met die voorbeelde van Jakob en Esau. Vóór hulle geboorte het God al sy voorkeur
bekend gemaak aan Rebekka.
Romeine 9:15-18 – Is God dan nie onregverdig nie?
Beslis nie, sê Paulus! God toon sy krag daardeur. Hy kondig dinge aan vóór dit gebeur.
Paulus gebruik ook die voorbeeld van Moses en farao om te illustreer dat God vir alles
verantwoordelik is. God sal barmhartig wees oor wie Hy wil. Dit hang nie af van die mens se wil nie,
maar van God wat barmhartig is. Die verharding van farao se hart is ‘n getuienis daarvan.
Romeine 9:19-29 – Wie kan dan met God verskil?
Die eenvoudige antwoord is, niemand nie. God roep uit die Joodse volk sowel as uit ander nasies
mense om sy kinders te wees.
Paulus haal hier voorbeelde en profesieë uit Jeremia (pottebakker – Jer. 18), Hosea (Hos. 2:22; 1:10)
en Jesaja (Jes. 10:22-23; 1:9) aan om God se vrymagtige oordeel EN sy genade onomwonde te stel.
Hieruit is die dubbele uitverkiesingsleer geformuleer deur Augustinus, soos nagevolg deur Calvyn,
wat in die Gereformeerde wêreld in die Dordtse Leerreëls ’n neerslag gevind het.
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Romeine 9:30-10:21 – Wat is ons gevolgtrekking?
Nadat Paulus die oorblyfsel idee gemotiveer het – soos Sodom en Gomorra sou ons geword het, as
God ons nie genadig was nie – verduidelik hy die situasie dat die heidene God se genade deur die
geloof gevind het, al het hulle nie daarvoor gesoek deur wetsgehoorsaamheid nie. Israel daarenteen
het genade deur wetsgehoorsaamheid gesoek, maar dit nie gekry nie, want God se genade word net
deur die geloof ontvang.
Dan openbaar Paulus sy hart vir Israel dat hulle die wonder van Christus sal raaksien wat die genade
uitdeel aan elkeen wat glo. Let op hoe belydenis en geloof as twee kante van dieselfde munt geskets
word. Dit is baie keer eers wanneer jy bely dat jou geloof tot sy reg kom, of van die ander kant af
gestel, dit is eers wanneer jy glo, dat jy die Here Jesus kan bely. Die verkiesing vind dus plaas in
Christus en in die geskiedenis. Elkeen wat glo, sal nie beskaam word nie. Elkeen wat die Naam van
die Here aanroep, sal gered word.
Alle gelowiges word dus aangespoor om die goeie boodskap van vryspraak deur geloof aan alle
mense op die aarde te bring. Die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die Woord van God. Die
feit dat baie in Israel nie daarna geluister het nie, maak immers God se verkiesing van Israel nie
ongeldig nie. Dit is die ongehoorsames wat hulleself uitskakel deur nie in die Here Jesus te glo nie.
God het in elk geval steeds ’n oorblyfsel laat bly selfs onder Israel. Deur die val van die
ongehoorsames het die genade egter kans gekry om oor te spoel na alle mense op die aarde.
Romeine 11:1-10 – Het God dan sy volk verstoot?
Beslis nie! Paulus is immers ’n Jood en glo. Daar is vandag nog ’n oorblyfsel van die Joodse volk wat
uit genade uitverkies is, soos in die tyd van Elia.
Romeine 11:11-24 – Het Israel se struikeling hulle finale val beteken?
Beslis nie! Die Jode se volle getal sal gelowig word.
Paulus sou graag die ongelowige Israeliete jaloers wou maak op die genade wat die heidene omarm
het, sodat sommige van hulle tog nog gered kan word. Hy gebruik die beeld van die olyfboom. As die
heidene soos wilde olyftakke ingeënt kan word op die ware olyfboom, sal dit tog ook kan gebeur
met die ware olyftakke wat deur hulle ongeloof afgebreek is. Op almal rus die verantwoordelikheid
om in God te bly, sodat hulle nie afgekap word nie.
Ten spyte van hulle afstamming van Israel is hulle tog nie werklik Israel is nie. Die rede? God ontferm
Hom oor wie Hy wil.
Romeine 11:25-32 – Daar is ’n verharding oor ’n deel van Israel
Daar is dus ‘n verharding oor ‘n deel van Israel, maar dit het nie die toekoms vir hulle heeltemal
toegesluit nie. Soos Paulus dit in Romeine 11:26 sê: “op hierdie manier sal die hele Israel gered
word.”
Wat Paulus hier bedoel, as ’n mens Romeine 11:25 ook ingedagte hou, is: dat wanneer die volle
getal uit die heidene in die koninkryk ingegaan het, sal ook die hele Israel gered wees (Jonker), dws
die volle getal van die Jode wat deur God uitverkies is om gelowig te word (Dunn).
Sommige geleerdes het dit wel as 3 tydperke verstaan: 1) Verharding van ’n deel van die Jode, 2)
Redding van ’n deel van die heidennasies, 3) Redding van die hele Israel. Maar dit wil eerder
voorkom asof dit hier oor die wyse (“op hierdie manier”) waarop redding plaasvind gaan, eerder as
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die tydperke waarbinne dit gebeur. Dit is ook duidelik dat die “hele Israel” nie elke enkele Jood kan
beteken nie, omdat dit juis die punt van Paulus se betoog is, dat net ’n deel van Israel in geloof God
se vryspraak aangegryp het, ’n oorblyfsel (vgl bv. Rom. 11:5, 7-10, 12).
Ander geleerdes het die “hele Israel” as ’n geestelike entiteit, saamgestel uit Jode en heidene,
verstaan, soms gekoppel aan bogenoemde tydperk-interpretasie. Die naam Israel word egter
konsekwent in Romeine 9-11 in die historiese betekenis van die Joodse volk gebruik, wat so ’n
betekenis onwaarskynlik maak.
Die toekoms van die Jode is dus aan die een kant dieselfde as die toekoms van die heidene: die
vryspraak deur die geloof maak hulle kinders van God.
Aan die ander kant is dit ook verskillend, want die heidene word deur geloof ingeënt op die Joodse
olyfboom (Rom. 11:17-24), wat beteken dat God nie sy volk in sy geheel verwerp nie, maar net dié
wat nie in Hom glo nie.
Dit sal die geval bly totdat die volle getal van die heidense nasies in die koninkryk ingegaan het, maar
die “hele Israel” sal gered word.
Romeine 11:33-36 – Uit God en deur God en tot God is alle dinge.
Hieroor kan ‘n mens net juig, want uit God en deur God en tot God is alle dinge.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Ons het ’n paar kopskuiwe nodig
Lees Romeine 12
Verandering kom deur die werk van die Gees. Dit het ons geleer in hoofstuk 7 en 8. ’n Wet kan jou
nie verander nie, net ’n verhouding met God waarin die Gees ons lei om nee te sê vir die sonde en ja
te sê vir God.
En die belangrikste plek waar ons moet verander, is in ons denke. Let op, dit is nie net in ons hart
(geloof) en ons mond (getuienis) nie, soos hoofstuk 10 op die tafel gesit het, waar die verandering
kom nie. Ons het ook ’n kopskuif (nuwe denke) nodig waar ons waak daarteen dat die wêreld se
druk op konformering ons lewens só in beslag neem, en so in sy vorm druk, dat ons nie meer ’n
lewende offer is en vir God lewe nie.
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Let op hoe Paulus die nuwe lewe hier in Romeine 12:1-8 uitspel.
Ons moet anders dink oor die sondige wêreld en nie konformeer aan die manier van leef wat die
media en vermaaklikheidswêreld aan ons opdis nie (Rom. 12:2).
Ons moet anders dink oor onsself en nie meer dink van onsself as wat ons behoort nie (Rom. 12:3).
Ons moet ’n kopskuif na beskeidenheid maak.
Ons moet ook anders dink oor die gemeenskap van gelowiges (Rom. 12:4):
•
•

Ons is een al het ons verskillende funksies (Rom. 12:5). Ons verskillende gawes kom immers
van dieselfde God af (Rom. 12:6).
Ons moet die gawes met vernuwende denke aanwend:
o Profesie moet in lyn wees met ons geloofsbelydenis (Rom. 12:6).
o Ons gawes moet sonder bybedoelings wees (Rom. 12:8).
o Ons leierskap moet met toewyding wees (Rom. 12:8).
o Ons hulp aan ander moet met blymoedigheid wees (Rom. 12:8).

En dan spel Paulus ’n lang lys van kenmerke van só ’n nuwe lewe/denkwyse uit. Dit is só ’n
omvattende lysie dat dit die moeite werd is om dit uit te druk en op jou motor se stuurwiel te plak
sodat jy dit kan lees voor jy ry, en as jy by die robot stilhou (hou net die robot ook dop!) en as jy by
jou bestemming aankom (Deut. 6:6-9 vir vandag!).
En let op hoe dit van hoek tot kant met verhoudings te make het, hier in die eerste plek met
medegelowiges (Rom. 12:10,13,15,16), maar selfs ook met vervolgers (Rom. 12:14) en vyande (Rom.
12:19-21), kortom alle mense (Rom. 12:17,18). Vers 11-12 bring ook die verhouding met God in spel
waarin toewyding en gebed ’n belangrike rol speel. En die laaste paar verse Romeine 12:19-21
verbind dit aan ’n vertroue op God wat regverdig sal oordeel (vgl. Deut. 32:35) en transformerend
sal optree in ons verhouding met vyande (Spr. 25:21-22).
Veral hierdie laaste paar kopskuiwe maak my gerus – God is regverdig EN kan die kwaad deur die
goeie oorwin.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Julle moet mekaar liefhê
Lees Romeine 13
Paulus skryf in hoofstuk 13 verder oor die praktiese implikasies van die vryspraak wat God gee. En hy
pas dit toe op ons verpligtinge teenoor die owerhede wat oor ons aangestel is (Rom. 13:1-7) en
teenoor ons medemense (Rom. 13:8-14).
Paulus motiveer ons verpligting om ons aan owerhede te onderwerp in die beskikking en gesag van
God. Let op dat die onderwerping hier uitgespel word aan owerhede wat dienaars van God is en ’n
ordenende invloed op die samelewing uitoefen deur wetstoepassing, direkte belastings soos
persoonlike belasting, en indirekte belastings soos aksyns op aankope (vgl. die soortgelyke uitsprake
van Jesus in Mrk. 12:13-17).
Dit is egter anders as in die geval van bose owerhede soos in Openbaring 13 die geval is, waar
wysheid, volharding en geloof nodig is om staande te bly en die aanbidding/navolging deur
ongelowiges vermy moet word (vgl. ook Hand. 5:29 waar Petrus ook sê dat die lojaliteit aan God
belangriker is as die lojaliteit aan mense).
Die enigste verantwoordelikheid wat ’n gelowige teenoor sy medemens het, is om hulle lief te hê,
soos die wet dit uitspel. Let op dat Paulus hier vier van die gebooie van die tweede tafel van die wet
aanhaal soos ’n mens dit in Deuteronomium 5:17–21 kry: die sesde gebod kom egter hier voor die
vyfde gebod (vgl. ook Luk. 18:20). Die vierde gebod en die tweede laaste gebod oor vals getuienis
word weer weggelaat. Hoe dit ook al sy, al hierdie gebooie, trouens elke gebod wat daar is, word in
die opdrag tot die liefhê van die naaste soos jouself (Lev. 19:18) saamgevat.
Let op hoe Paulus die liefde beide negatief (geen kwaad aandoen nie) as positief (volle uitvoering
van die wet) uitspel in vers 10.
Sy motivering vir hierdie opdrag vind hy in die naderende finale verlossing (vgl. Rom. 8 – in Fil. 4 sal
hy weer terugkom op dié gedagtes) wat beteken dat ons moet ophou met die werke van die
duisternis (publieke vieringe: drinkery, uitspattigheid; sedelike lewe: ontug, onsedelikheid;
onderlinge verhoudinge: rusie, jaloesie – vgl. Gal. 5:19-21) en die wapens van die lig (welvoeglik lewe
[eerbaar] as volgelinge van die Here Jesus Christus) opneem. Let op hoe die “geestelike
oorlogvoering”-wapens met ’n heilige lewe te make het (In Ef. 6 sal Paulus verder hieroor uitbrei –
vgl ook 1 Tes. 5; 2 Kor. 10).
Hoofstuk 13 het ’n groot invloed op die groot kerkvader Augustinus gehad. Hy het ’n wilde lewe gelei
en regtig ver van die Here af gelewe. Sy lewe het egter ook dramaties verander met die lees van
Romeine, spesifiek Romeine 13:13-14:
“In die jaar 386, in Milaan in Italië, sit drie vriende en gesels. Die een is Augustinus, 'n beroemde
professor in retoriek uit Noord-Afrika. Die ander twee is sy twee vriende Alypius en Ponticianus.
Daar lê 'n Nuwe Testament geskrif op 'n tafel en Ponticianus vra vir Augustinus of hy 'n Christen is.
Nou Augustinus se ma, Monica, het toe al jare reeds vir hom gebid, maar hy moes antwoord, nee, hy
is nie 'n gelowige nie; hy kom net nie so ver nie, eintlik omdat hy sy eie lewenstyl – 'n gejaag na
plesier en sukses – te liefhet. (Terloops, ‘n biskop het vir Monica, Augustinus se ma gesê: “’n Kind
van soveel gebed en trane kan nie verlore gaan nie”!)
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Dan vertel Ponticianus vir Augustinus hoe hy onlangs tot geloof gekom het toe hy een van die
woestynvaders, Antonius, se verhale gelees het, en hoe dié tot geloof gekom het toe hy in 'n kerk
gehoor het hoe daar uit die boek Matteus voorgelees is. Dié woorde het Antonius só ontroer dat hy
tot inkeer gekom het, en sy lewe dramaties verander het.
En Ponticianus het só onder die indruk van die krag van die Woord in die lewe van Antonius gekom,
dat hyself 'n volgeling van Jesus geword het.
Die gesprek en getuienis van sy vriend het Augustinus hewig ontstel. Dit het hom opnuut verward en
leeg laat voel, vol van verlange na die vreugde wat Ponticianus en Antonius in die Woord en in 'n
verhouding met Jesus ontdek het.
Hy het opgestaan en in 'n tuin daar naby gegaan om alleen te wees. Onder 'n vyeboom het hy in
trane uitgebars. En dan hoor hy 'n stem. Êrens, daar naby, hoor hy 'n kinderstem wat sing, dieselfde
woorde oor en oor. En hoewel hy nie kan uitmaak of dit 'n seuns- of dogterstem is nie, kan hy die
woorde van die liedjie duidelik hoor: Tolle, lege. Tolle, lege. Neem, lees. Neem, lees.
Dit is asof Augustinus weet die woorde is vir hom bedoel. Hy draai om, gaan die huis binne, neem die
Nuwe Testamentiese boek op die tafel en begin lees by Romeine 13:13 en verder. En oombliklik is
die Woord vir hom soos 'n spieël, waarin hy homself sien: “Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die
daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en
jaloesie wees nie.”
En in die sien van homself, in alle eerlikheid skuldig aan alles wat die Woord sê nie in sy lewe moet
wees nie, kom daar 'n verandering, toe hy verder lees en agterkom die geheim van 'n oorvloedige
lewe lê in die afskeid van sy sondige begeertes, en die navolging van Jesus Christus (vers 14). En hy
kom tot geloof in Jesus Christus, tot groot vreugde van sy ma.
En die res van die verhaal is vir ons bekend: Augustinus word waarskynlik die grootste denker en
teoloog, nie net van sy eie tyd nie, maar van alle tye.” (verkorting van die verhaal in Neem, lees! van
Dirkie Smit, p 231).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Aanvaarding eerder as argumente
Lees Romeine 14
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Paulus beweeg hier na ’n spesifieke probleem in die gemeente van Rome, die konflik tussen die
sterkes en swakkes in die geloof. Hy hanteer dit eers in die algemeen in Romeine 14:1-12, en dan
meer spesifiek in Romeine 14:13-23.
Romeine 14:1-12 – Let op hoe Paulus hom hier hoofsaaklik rig tot die sterkes in geloof, en uitspel
dat hulle diégene wat in geloof swak is, moet aanvaar, sonder om met hulle te stry oor opvattings
wat van die sterkes s’n verskil. Dit beteken natuurlik nie dat hulle ander gelowiges se opvattings
doodgewoon voor die voet moet aanvaar nie, maar dat hulle die swakkes moet aanvaar.
Die swakkes in die geloof waaroor Paulus hier skryf, is mense wat bv. net groente eet (Rom. 14:2), of
anders as jy met hulle werkers omgaan (Rom. 14:4), of een dag belangriker as ander reken (Rom.
14:5). Die sterkeres in die geloof, waaronder Paulus natuurlik self tel (Rom. 15:1), wat alles eet of
alle dae as gelykwaardig beskou, moet die swakkes nie veroordeel nie, en, voeg hy by, die swakkes
moet die sterkeres in die geloof nie verag nie. Aanvaarding is beter as die wen van argumente.
In 1 Korintiërs 8-10 het hy natuurlik oor ’n soortgelyke probleem geskryf, hoewel dit in Korinte heel
moontlik oor die heidense invloed gegaan het. Hier gaan dit eerder oor die Joodse invloed, soos
gesien kan word uit die vermelding van hoe mense oor die dae van die week gedink het.
Almal moet egter alles wat hulle doen tot eer van die Here doen, en toegelaat word om dit te doen,
want ons is aan Hom, en alleen aan Hom, rekenskap verskuldig. Let op hoe Paulus hier die
regterstoel van God as motivering inbring om ’n mens se eie doen en late te ondersoek, eerder as
om ander s’n met ’n fynkam deur te gaan.
Romeine 14:13-23 – Die belange van medegelowiges weeg swaarder as jou eie opvattings, spesifiek
oor goed wat meer op die periferie lê soos wat jy eet, drink (Rom. 14:21) en vier. ’n Mens moenie
aanstoot gee of ander tot ’n val bring nie, al is daar niks intrinsiek verkeerd met kos, drank en feeste
per se nie. Dit trek ’n streep deur die liefde, soos Paulus dit in hoofstuk 13 uitgespel het.
Let op hoe Paulus die lewe voor God en in die Gees koppel aan die lewe in die liggaam van Christus.
Deur met oorleg op te tree met ons medegelowiges, terwyl ons ook sonder om te skroom aan ons
eie oortuigings mag en moet vashou (Rom. 14:22-23), sorg ons dat mense gehoorsaam aan God kan
lewe en sy vrede en vreugde deur die Gees in die uitbreiding van die koninkryk kan beleef. Vers 19
som dit op: “Laat ons ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder.”
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Aanvaar mekaar soos Christus julle aanvaar het
Lees Romeine 15-16
Let op hoe Paulus hierdie praktiese deel nou koppel aan die voorbeeld van Christus (Rom. 15:1-6),
wie se evangelie ’n impak op alle nasies het (Rom. 15:7-13), waarvoor Paulus sy lewe gegee het
(Rom. 15:14-21) en wat hy wil afrond deur hulle te besoek (Rom. 15:22-33).
Romeine 15:1-6 – Soos Christus nie aan Homself gedink het nie, moet dié wat sterk is in geloof die
swakhede verdra (grondteks sê dra – vgl. Gal. 6:2) van dié wat nie sterk is nie. Soos Christus Hom
ingestel het op wat ons kan bou in die geloof, só moet ons dit ook vir medegelowiges doen. Dít doen
Hy, en dít moet ons doen, sodat daar eensgesindheid onder die gelowiges kan wees.
Romeine 15:7-13 – Die belangrikste ding wat ons vir mekaar kan doen, is om mekaar te aanvaar,
weereens soos Christus dit gedoen het. Soos Hy persoonlik gekom het om die Jode te dien, so het Hy
bedoel dat alle nasies die boodskap kon hoor, onder andere deur die bediening van Paulus. Let op
hoe Paulus uit vier OT gedeeltes aanhaal: Ps. 18:50; Deut. 32:43; Ps. 117:1; Jes. 11:10 en dit
universeel interpreteer.
Romeine 15:14-21 – Let op hoe beskeie Paulus is teenoor die Romeinse gelowiges en half verskoning
vra vir sy uitgesprokenheid (anders as met die Korintiërs!), maar tog trots is op die bediening wat
God aan hom toe vertrou het. Alle lof kom in elk geval God toe wat wonderlike dinge deur sy
bediening gedoen het.
Romeine 15:22-33 – Paulus hoop heel moontlik om Rome te besoek om as ’n soort tuisbasis vir hom
te dien vir sy droom om ook in Spanje die evangelie te gaan verkondig. Hy vra dat hulle vir hom bid
dat dit goed sal gaan in Jerusalem met sy voorgenome besoek daar, hoewel ons uit die verhaal van
Handelinge sal agterkom dat dinge nie so maklik vir hom uitgewerk het nie. Hy is uiteindelik in boeie
na Rome en het 2 jaar in die tronk daar gespandeer. Die tradisie wil dit hê dat hy uiteindelik wel in
Spanje uitgekom het, maar dit kan nie met sekerheid bewys word nie.
Romeine 16 – Paulus sluit die brief aan die Romeine af deur ’n hele klomp persoonlike
groeteboodskappe aan ’n verskeidenheid mense, waarvan sommige verwysings waarskynlik na die
(meer as 5) huiskerke verwys (Rom 16:5, 10, 11, 14, 15). Let op dat Priscilla eerste genoem word (4
keer uit die 6 keer wat Priscilla en Akwila genoem word in die NT, is dit die geval) wat waarskynlik
aandui dat sy die meer prominente leier was. Hulle was vermoënd en het in ’n hele paar gemeentes
hul huise tot die gemeente se beskikking geplaas. Rufus was moontlik die seun van Simon van Sirene
(Mrk. 15:21).
Waarskynlik het Febe die brief gaan aflewer, sy was immers ’n leraar in die gemeente van Korinte
waarvandaan Paulus die brief skrywe.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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11. Die Heilige Gees stuur Paulus na drie “konings” – Handelinge 21:128:31
Lees Handelinge 21:1-22:30

Die Gees se woorde moet in die lig van jou roeping interpreteer word
Hierdie twee hoofstukke vertel van Paulus se reis na Jerusalem en die gebeure wat aanleiding tot die
drie hofsake sal gee wat hom uiteindelik tot in Rome sal neem.
Paulus reis verder na Jerusalem en doen drie plekke aan op pad. In Tirus bly hy sewe dae lank met
die gelowiges wat hom waarsku dat Jerusalem vir hom gevaar inhou. In In Ptolemaïs bly hulle net 'n
dag oor om die gelowiges te versterk voor hulle verder reis na Sesarea waar Filippus en sy vier
ongetroude dogters met die profetiese gawe gearbei het. Agabus voorspel ook dat Paulus in
Jerusalem gevange geneem sal word. Paulus is egter onwrikbaar in sy voorneme om in Jerusalem uit
te kom. Hy is bereid om die prys te betaal in gehoorsaamheid aan die Here Jesus. Die rol van die
Heilige Gees in hierdie gedeelte, en die wyse waarop die gelowiges Hom ervaar, is baie interessant
en insiggewend vir ons eie verstaan van Hom en vir ons onderskeidingsprosesse.
•

•

•

•

Dat die Gees vir Paulus voorberei vir ’n pad van lyding wat vir hom wag, is duidelik, soos
Paulus vir die ouderlinge van Efese in Milete reeds gesê het (Hand 20:22-24) en soos die
Here Jesus self vir Ananias opdrag gegee het om vir Paulus reg aan die begin van sy roeping
te sê: “Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my Naam moet ly.” (Hand 9:16) Dit was immers
nie anders in die lewe van Jesus nie – Hy moes ly om die wil van God te vervul! Lyding sou
deel van die roeping van Paulus wees. Dit was duidelik reeds reg aan die begin van sy
roeping.
Die gelowiges in Tirus het ook hierdie boodskap van lyding van die Gees gehoor, maar wil
Paulus dit spaar en raai hom aan om nie Jerusalem toe te gaan nie (Hand 21:4). Dit sou egter
Paulus se lewensroeping en die persoonlike woord van die Gees in sy lewe dwarsboom
(Hand 20:2-24). Hy kan dus nie inval met hulle goedbedoelde, maar misplaaste raad nie, en
gaan, nadat hulle saamgebid het, verder op die reis, juis na Jerusalem.
Netso kom die profeet Agabus in Sesarea met die waarskuwing aan Paulus dat hy aan die
heidene uitgelewer sal word, weereens onder leiding van die Heilige Gees (Hand 21:10-11).
Die waarskuwing is egter vir Paulus ’n bevestiging dat hy nie moet terugdeins van die lyding
wat vir hom wag nie, maar juis moet volhard in sy voorneme om Jerusalem toe te gaan. Tot
Agabus se krediet volstaan hy met Paulus se reaksie op sy woord.
Hieruit sien ’n mens die gevaar wat altyd in geestelike onderskeiding bestaan. ’n Mens hoor
dieselfde woord van die Heilige Gees – ’n waarskuwing byvoorbeeld – maar maak afleidings
daaroor in terme van ’n mens se eie denke – ’n mens moet gevaar vermy byvoorbeeld.
Paulus daarenteen doen die regte ding, en verbind die woord van die Gees aan sy
lewensroeping – lyding gaan deel wees van jou pad – en loop die pad van lyding met
blymoedige dapperheid.

Om vir die Jode te word soos ’n Jood
Paulus maak in Jerusalem kontak met al die leiers, veral met Jakobus, die broer van Jesus en die
ouderlinge. Hy vertel vir hulle van die groot dinge wat die Here onder die heidene deur sy bediening
gedoen het. Hulle is baie bly om dit te hoor en volledig gerusgestel dat die skinderstories onwaar
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was dat hy die wet sou minag, die besnydenis opgehef het, en nie meer volgens die Bybelse sedes
(etos - gebruike) gewandel het nie.
Die skinderstories was in elk geval verkeerd. Paulus het immers vir Timoteus laat besny, omdat sy
ma ’n Jodin was (Hand. 16:3). Hy het egter heeltemal tereg nie vir Titus laat besny nie, al was daar ’n
aandrang daarvoor, omdat hy volledig Grieks was (Gal. 2:3).
Hulle stel voor dat hy wys dat hy aan die wet gehoorsaam is deur saam met vier ander die vereiste
reinigingsrituele ondergaan rondom 'n gelofte wat hulle gemaak het.
Paulus word hier voor ’n skerp toets geplaas. Bedoel hy werklik dat hy vir die Jode soos ’n Jood word,
en is hy bereid om hom onder die wet te stel, al is hy nie meer onder die wet nie (1 Kor. 9:19-23)? En
hy wys dat hy dit werklik bedoel, ter wille van die evangelie, deur hulle voorstel na te kom dat hy
hom in die tempel moet gaan reinig. Hy stel homself onder die wet ter wille van dié wat onder die
wet lewe.

Paulus spreek die volk toe en lewer sy getuienis
Dit sit egter ’n proses aan die gang wat die Joodse leiers nie in berekening gebring het nie, waarin ’n
mens sien hoe God sy wil uitwerk midde-in en regdeur die menslike oorwegings van die leiers in
Jerusalem. Paulus word by die tempel gevange geneem, omdat hulle hom beskuldig dat hy ’n klomp
Grieke in die tempel ingebring het en so die tempel ontheilig het. Dat dit nie waar was nie, skeel die
oproermakers min, Jode uit sy geboorteland in Asië, en die proses om Paulus in Rome uit te bring,
kom op koers, al is dit dan deur geslepe en gemene mense.
Soos altyd, gebruik Paulus elke geleentheid as getuienis, ook nou sy arrestasie. Hy vra die hoofman
oor 1 000 om die volk toe te spreek. In sy getuienis skilder Paulus op ’n kragtige wyse vir hulle sy
opvoeding as Jood in Jerusalem aan die voete van Gamaliël. Almal het geweet van hom en die Jode
het hom vertrou om die Christene te vervolg.
Maar, dan wy Paulus verder uit oor die werklikheid van God se ingrype in sy lewe wat hom in 'n
volgeling van Jesus verander het. Let op hoe hy van ’n werklike teenwoordigheid van Jesus self praat
wat op ’n verskeidenheid wyses in sy lewe ervaar is. Die verskyning op die pad na Damaskus. Die
doop met water en die Gees. Hy sal in die volgende deel van sy getuienis ook nog van die roeping in
die tempel praat. Dit is hoe 'n getuienis werk, selfs al word dit uiteindelik verwerp. Eerlikheid oor
waar jy vandaan kom as 'n aanknopingspunt om oor die magtige dade van God te praat!
Let op hoe Paulus openlik met die skare praat oor die Here Jesus wat hom aanvanklik beveel het met
sy heel eerste besoek aan Jerusalem na sy bekering om weg te gaan, want hy sou die risiko loop om
self gestenig te word soos Stefanus. Die Here wou Paulus gebruik as 'n getuie aan die heidene.
Hierdie keer weet ons reeds dat die Gees Paulus oortuig het om terug te kom na Jerusalem toe ten
spyte van die risiko, en al het Paulus nie presies geweet wat met hom sou gebeur nie (Hand 20:22).
Die skare verwerp egter sy getuienis en die hoofman oor 1 000 neem Paulus na die kaserne uit vrees
vir wat hulle aan hom kon doen.
Soos die verhaal verder ontvou, raak dit duidelik dat die Here Jesus Paulus teenoor 'n verskeidenheid
politieke leiers in Jerusalem sowel as later in Rome wou gebruik. Dit sluit hier selfs die Joodse Raad
in. Let ook op hoe die hoofman oor 1 000 se besluit om Paulus te gesel, meewerk om dit moontlik te
maak om sy getuienis met die Joodse Raad te deel.
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Toe die hoofman agterkom dat Paulus 'n Romeinse burger is, en hy hom nie volgens die Romeinse
reg hanteer het nie, probeer hy dit beredder deur die geestelike leiers verantwoordelikheid vir
Paulus te laat neem.
Dit open die deur vir Paulus om nou amper drie dekades ná Jesus se opstanding uit die dood oor die
hoop van die opstanding met hulle te praat. Gegewe die konflik tussen die Sadduseërs en Fariseërs
daaroor kry Paulus dit boonop reg dat die Fariseërs hom ten dele ondersteun. Die hoofman besluit
egter om Paulus uit die hewige konflik te red en terug te bring na die kaserne.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Paulus verkondig die evangelie aan die Joodse Raad
Oorsig van die laaste deel van die boek Handelinge
Die laaste fase van die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus begin hier in Jerusalem.
Paulus sal die boodskap tot in die hartjie van die hoofstad van die Romeinse ryk neem. Let op dat
Paulus verhoor word deur dieselfde 3 trubinale as Jesus:
•
•
•

die Joodse Sanhedrin (Hand. 23 – soos in Luk. 22)
die Romeinse goewerneur (Hand. 25 – soos in Luk. 23), en
een van die Herodes konings (Hand. 25 – soos in Luk. 23 – in hierdie geval Julius Markus
Agrippa)

Die resultaat is dat Paulus op ’n nuwe reis gaan, dié keer na Rome toe, waarmee die evangelie tot in
die hart van die Romeinse ryk versprei. Daarmee word bevestig dat die goeie nuus van God se
redding vir alle mense is:
•
•

in vervulling van die belofte aan Abraham: “jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde
tot ‘n seën wees” (Gen. 12:2-3 – vgl Hand. 3:25) en
as ’n sentrale aspek van die visie van die profete dat die evangelie vir “al die heiden nasies”
sal wees (Am. 9:11-12 – vgl. Hand. 15:17).

Let op in die lees van hierdie laaste deel van Handelinge dat Lukas – soos in sy evangelie met Jesus –
beklemtoon dat die beskuldigings teen Paulus en die kerk van alle waarheid ontbloot was. Drie keer
word hy onskuldig bevind van enige verkeerde optrede teen Rome en die Romeinse ryk, iets wat
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uiteindelik in die guns sou tel van die verspreiding van die Christendom, hoewel dit nie ‘n lang
vervolging van die vroeë kerk sou uitsluit nie (Hand. 22:29; 23:26-30; 26:32).
Die verhaal van die beskerming van skipbreuk in hoofstuk 27 herinner ons ook daaraan dat die
evangelie se verspreiding fundamenteel God se werk is. Soos Gordon Fee sê: “we are constantly
reminded that the gospel is God’s thing in the world – salvation for all through Jesus Christ and the
Spirit.”7
Die boek sluit af met die opmerking dat Paulus ‘n volle twee jaar lank met die grootste
vrymoedigheid en sonder enige verhindering die koninkryk van God kon verkondig en die mense
alles oor die Here Jesus Christus geleer het (Hand. 28:30-31).
Lees Handelinge 23:1-35
Tot op hierdie punt het Paulus net geweet hy moet in Jerusalem wees. Hy word verwerp deur die
skare. Hy word hardhandig behandel deur die Romeine. Hy word verwerp in die Joodse Raad. En hy
word opgesluit in die Romeinse kaserne.
Maar dan verskyn Jesus aan hom en verduidelik wat aan die gang is: “Hou goeie moed, Paulus, want
soos jy aangaande My in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig.”
En skielik maak alles sin. Sy gehoorsaamheid en getuienis tot op hierdie punt het die deur
oopgemaak na ’n kragtige getuienis in Rome. Die Joodse Raad neem hulle toevlug egter weereens
tot geweld, soos vroeër met Jesus, en smee ’n komplot teen Paulus om hom dood te maak. Gelukkig
kom Paulus se susterskind dit agter en lig die hoofman oor 1 000, Claudius Lisias, in oor hulle planne.
Die hoofman tree onmiddellik op met 'n groot beskermende mag wat Paulus na Sesarea toe bring,
sodat Paulus deur die goewerneur van Sirië (die provinsie waarbinne Paulus se tuisdorp in Silisië
geval het), Feliks, verhoor kan word. Hy word gevange gehou in een van die paleise wat Herodes die
Grote gebou het.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Paulus verkondig die evangelie aan die goewerneur Feliks
Lees Handelinge 24:1-27
Let op die skynheiligheid van die hoëpriester Ananias wat met ’n advokaat Tertullus opdaag asof hy
nie ’n paar dae terug ’n sluipmoord op Paulus goedgekeur het nie en net maar geregtigheid wil laat
geskied.
Goewerneur Feliks is egter slim genoeg om nie die aanklagte vir soetkoek op te vreet nie, en besluit
om te wag vir die koms van Lisias, die hoofman oor 1 000, sodat hy óf Ananias se weergawe óf
Paulus se weergawe kan bevestig.
Let op met hoeveel aggressie en valse beskuldigings die advokaat optree. Paulus is ’n pes. Hy verwek
oproer. Hy is ’n voorman van ’n sekte. Hy ontheilig die tempel. En soos ons reeds weet, niks hiervan
was waar nie.
Let ook op hoe Paulus in sy verdediging net by die feite bly en die beslissing oor reg of verkeerd aan
Festus oorlaat. Hy is ook helder daaroor dat sy boodskap nie afwyk van die Skrifte, die wet en die
profete, nie.
Dit lei tot verdere gesprekke met Feliks en sy vrou Drusilla waarin Paulus ongehinderd die evangelie
aan hulle kan verduidelik.
Let ook op wat die inhoud van Paulus se getuienis was: geregtigheid, selfbeheersing en oordeel. Dit
is dinge waaroor Paulus uitvoerig skryf in sy brief aan die Romeine. Dit is ook dinge wat baie
spesifiek deur die evangelie van Johannes aan die werk van die Heilige Gees verbind word (Joh 16:8 “sonde, geregtigheid en oordeel”).
Feliks deins egter terug vir die keuse wat dit van hom vra. Hy raak bang. Onder andere waarskynlik
weens die feit dat Drusilla sy derde vrou was. Hy het haar boonop van die koning van Sirië afgeneem
nadat sy reeds aan daardie koning belowe was. Dit feit dat sy die verbintenis met die koning van Sirië
verbreek het om met Feliks te trou, is as egskeiding beskou volgens die wet.
Op die koop toe begin Feliks dink daaraan om Paulus te misbruik tot sy eie voordeel, en stel eerder
belang in een of ander omkoopgeskenk van Paulus af. Paulus sou dit egter nooit doen nie. Daarom,
as ’n guns vir die Jode, word Paulus aan die einde van Feliks se termyn as gevangene oorgedra na sy
opvolger, Festus, in 60 n.C.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Paulus verkondiging die evangelie aan Festus en Herodes
Lees Handelinge 25:1-26:32
Die Joodse leiers het selfs na twee jaar nog nie van hulle moorddadige planne afgesien nie en
probeer Festus oorreed om Paulus na Jerusalem te bring terwyl hulle ’n hinderlaag voorberei om
hom dood te maak.
Festus reël egter die verhoor in Sesarea om by sy eie planne in te pas. Met die verhoor kon die
Joodse leiers hulle valse beskuldigings weer nie met feite staaf nie. Paulus het by sy feitelike
weergawe gebly dat hy niks teen die wet, óf die tempel, óf die keiser gesondig het nie.
Festus was onseker hoe om die saak te beslis, omdat hy nie bekend was met die fyner detail van die
twisvrae nie. Hy wou ook ter wille van goeie verhoudings met die Joodse leiers hulle guns wen, en
vra vir Paulus of hy bereid sou wees om na Jerusalem te reis vir ’n verdere verhoor.
Paulus beroep hom egter op die keiser. Hy het geweet dat die moontlikheid daar is dat die Joodse
leiers hom op pad sou vermoor. Hy wil nie in die slag bly in die guns wat Festus vir die Jode wil doen
nie.
Hy maak staat daarop dat die verhoor regverdig sal wees en hom die geleentheid sal gee vir ’n
getuienis. Koning (Markus Julius) Agrippa II kom dan op die toneel met sy suster Bernice om Festus
te verwelkom. Sy oupa Herodes Antipas (Luk. 9:9; 23:8) het baie belanggestel in Jesus self, hoewel sy
pa, Agrippa I, weer verantwoordelik was vir die dood van Jakobus (Hand. 12:1-2). Agrippa I is op
bonatuurlik wyse dood (Hand. 12:23 – deur ’n engel van die Here).
Festus betrek Agrippa II by die verhoor in Sesarea om die klagstaat beter voor te berei voor Paulus
Rome toe gestuur word na die keiser.
Hierdie toespraak van Paulus teenoor Festus, Agrippa en Bernice is van groot belang, en bevestig die
woord van Jesus dat die dissipels voor konings en goewerneurs gebring sal word (Matt. 10:18; Luk.
21:12). Let op dat Paulus nie regtig fokus op sy eie verdediging nie, maar op die verkondiging van die
evangelie. Dit is immers waaroor hierdie gevangenskap gaan. En onthou ook dat die evangelie nou
van die huis van Kornelius (Hand. 10) tot in die paleis van die goewerneur ten aanhore van die
konings gevorder het, (Hand. 23-26). Paulus skets in vier punte in sy toespraak:
•

sy lewensverloop van sy Joodse wortels af – om sy suiwer Joodsheid te beklemtoon;

•

sy teenstand teen Jesus van Nasaret – om sy oortuigde verbintenis aan die Joodse godsdiens
te bevestig;

•

sy ontmoeting met Jesus as Here – om die Goddelike ingrype in sy lewe te beklemtoon;

•

sy bediening aan die Jode en heidennasies – om sy gehoorsaamheid aan die Here Jesus gebaseer op die openbaring in die wet en profete - te beklemtoon, en terselfdertyd uit te
wys wat die beteken om aan God gehoorsaam te wees: om bekering met dade te bewys.

Terloops: Hand 26:25 het nie die frase "onder leiding van die Heilige Gees” (NAV) nie. Daar staan
eintlik in die oorspronklike dat Paulus woorde "van waarheid en gesonde verstand” spreek. Dit wil
sê, wat hy sê, kan deur almal ondersoek word wat ’n bietjie gesonde verstand aan die dag wil lê om
die waarheid daarvan te ondersoek.

165

Soos vroeër in sy gesprekke met Feliks is Paulus se aanbieding baie oortuigend, maar uiteindelik nie
genoeg om die koning tot inkeer te bring nie. Festus reageer skerp afwysend, Agrippa minder skerp,
moontlik selfs aangeraak, waarskynlik omdat die boodskap sin gemaak het uit wat hy geweet het
van die Skrifte, hoewel dit hom uiteindelik nie tot bekering beweeg nie.
Paulus se beroep op die keiser – onthou Jesus se belofte/opdrag (Hand. 23:11) – bring uiteindelik die
masjinerie in beweging om Paulus die reis na Rome te laat aanpak, hierdie keer onder bevel van die
Romeinse offisier, Julius.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Paulus verkondig die evangelie in Rome uit die tronk
Weereens lees ons hierdie twee hoofstukke as ‘n eenheid. Ons sal daarna fokus op die briewe wat
Paulus vanuit die tronk in Rome skryf.
Lees Handelinge 27:1-28:31
Die verhaal wys hoe God se wil ontvou beide in 1) die normale verloop van omstandighede
(skeepsroetes, reisskedules op grond van weertoestande, die stormwind Eurakilon) en die keuses
van leiers (die keuses van Julius, die kaptein, en die eienaar van die skip) asook in 2) die insette van
God self (engel).
Die impak van verkeerde keuses word deur God ingespan en oorkom om sy wil te laat geskied.
Paulus moet in Rome sy getuienis aan die keiser bring. Dit is ook opmerklik dat Paulus tree-vir-tree
deur God gelei word, 1) aanvanklik met sy eie insig dat daar lewensverlies kan wees (ek sien) wat
doodgewone “common sense” is, en later met God se insig, dat daar geen lewensverlies sal wees
nie, aan die hand van die gesig wat hy van die engel kry. God gebruik beide normale as abnormale
maniere om sy wil ten uitvoer te bring.
Dit tref my dat Paulus leiding neem deur die amper 300 mense op die skip in te trek in sy verhouding
met God, deur brood te breek, God te dank, en sy wil te verkondig, wanneer hulle in gevaar is. Hulle
moes God vertrou. Dan sal almal gered word, al sou die skip steeds vergaan. Een keer moes hy vir
Julius aanspreek om almal op die boot te hou, anders sou dit vir almal skade berokken. Julius
beskerm ook vir Paulus deur die soldate te keer toe hulle al die gevangenes wou doodmaak dat hulle
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nie miskien sou ontsnap nie. Die hele gebeure was ’n kragtige getuienis van God se goedheid en
sorg.
Amper terloops kom die redding van die evangelie ook vir Malta (Milete in Grieks), weereens begelei
met die wonders van God se wonder beskerming (adder) en sy genesende aanraking (allerlei
siektes), soos dit soveel male in Handelinge gebeur het.
Tog beteken dit nie dat Paulus nie ook die normale gemeenskap van gelowiges nodig het nie. Let op
hoe God in al hierdie wonderlike gebeure steeds sorg dat daar ook gewone gemeenskap van
gelowiges is, in die dorpie Puteoli, waardeur Paulus versterk word deur ’n klompie gewone
gelowiges en waardeur hy weer moed skep vir die laaste been van die reis.
So gebeur dit dan dat die Jode (en ander) in die Romeinse hoofstad ook die evangelie hoor, hoewel
met wisselende reaksies, soos 'n mens nou al aan gewoond geraak het.
Weereens word die skuif van die verkondiging van die evangelie weg van die Jode af na die heidene
verwoord en gewyt aan die hardheid van hart van die Jode, soos Jesaja dit al ervaar en voorspel het.
Ons word nie vertel of Paulus uiteindelik wel die keiser gesien het nie, hoewel dit ’n baie sterk
moontlikheid is.
Dit wil ook uit 1 Timoteus en Titus lyk asof daar ’n vierde sendingreis was. Sy eerste brief aan
Timoteus praat van ‘n tyd net na die gevangenskap in Rome, want Paulus skryf dit waarskynlik uit
Masedonië (1 Tim. 1:3) in 62-63 nC. Die brief aan Titus kom waarskynlik ook uit hierdie tyd, en wel
net nadat Paulus vir Titus agtergelaat het in Kreta (Tit. 1:5).
Dit veronderstel dat Paulus ‘n “vierde sendingreis” onderneem het deur Masedonië, Klein-Asië en
Kreta, moontlik selfs Spanje, voor hy hom weer in Rome bevind. Die tweede brief aan Timoteus
word duidelik weer uit die gevangenis in Rome geskryf (2 Tim. 1:8, 17; 2:9) in 63-64 nC.
Hierdie geskiedenis word egter nie deur die boek Handelinge beskrywe nie. Lukas sluit sy verhaal in
Handelinge af met die mededeling dat Paulus in elk geval sy doel bereik het. Hy kon twee jaar lank
die koninkryk verkondig sonder enige verhindering in Rome, en die gemeente wat hier tot stand
gekom het, sou die toets van die tyd deurstaan het, in die vorm van die Katolieke kerk wat mettertyd
hieruit gegroei het, die oorsprong van die meeste van die groot denominasies deur die wêreld, en
die evangelie so versprei het regdeur die wêreld.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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12. Gelowiges word gevorm deur die kruis – Filippense
Ons het nou al Paulus se twee eskatologiese briewe gelees aan die gemeente in Tessalonika en sy
vier leerstellige briewe aan die gemeentes in Galasië, Korinte en Rome.
Ons lees nou Paulus se vier briewe wat hy uit die gevangenis in Rome skrywe aan die gemeentes in
Filippi, Kolosse (ook bedoel vir Laodisea) en Efese, sowel as aan Filemon, en sluit af met sy drie
pastorale briewe aan Timoteus en Titus8.
Filemon was waarskynlik ‘n geestelike leier van Kolosse (Kol. 4:9 – Onesimus, sy slaaf, is “een van
hulle”). Die vier gevangenis briewe is waarskynlik deur Tigikus (Kol. 4:7,9; Ef. 6:21) en Onesimus (Kol.
4:9 – Filemon se slaaf) afgelewer in die vroeë sestiger jare van die eerste eeu, moontlik op dieselfde
reis.
Daar was, interessant genoeg, ook nog ander briewe van Paulus, bv dié een aan Laodisea (Kol. 4:16),
wat ongelukkig verlore geraak het. Hoe jammer!
Die brief aan Filippi
Hierdie intens-persoonlike brief aan die gemeente van Filippi is een van die briewe wat Paulus uit die
gevangenis geskryf het (soos ook Kolossense, Efesiërs en Filemon). Die oudste tradisie hieroor is dat
Paulus die brief uit Rome skrywe, wat klop met die interne getuienis in die brief self: die “keiserlike
wag” (Fil. 1:13), “die huis van die keiser” (Fil. 4:22), en natuurlik dat hy uit die gevangenis skryf (Fil.
1:7). Dit beteken dat Paulus die brief waarskynlik in die vroeë sestigjarige van die eerste eeu geskryf
het, so 10 jaar na die stigting van die gemeente.9
Die brief word aan die gemeente in Filippi gerig, die eerste gemeente op Europese bodem. Die
gemeente is tydens Paulus se tweede sendingreis gestig, ongeveer 50 n.C. Dit was die direkte gevolg
van die gesig wat Paulus in Troas (Turkye) van die Masedoniese man gesien het wat hom gesmeek
het om hulle te kom help (Hand. 16:8-10). Hy sou hulle later op sy derde sendingreis weer besoek, in
die tyd van die Paasfees van 55-56 n.C. – die fees van die ongesuurde brode (Hand. 20:6) – voor hy
Jerusalem toe vertrek het.

Laat julle liefde in onderskeiding toeneem
Lees Filippense 1:1-11
Let op dat Timoteus ook as skrywer aangedui word in vers 1, en daarby saam – en op dieselfde vlak –
met Paulus as dienaars (douloi – slawe) van Christus bekendgestel word. Paulus kies dus om homself
nie as apostel bekend te stel nie, maar as ’n dienaar, soos Timoteus. Dit is betekenisvol. Trouens dit
is die eerste en enigste keer wat Paulus só skryf oor homself in samehang met iemand anders. En dit
word nie net gedoen omdat Timoteus vroeër in Filippi gewerk het, en nou weer op pad was

8

Daar is verskil van mening oor Paulus se outeurskap van sommige van die dertien briewe wat in die Nuwe
Testament opgeneem is. Ek kies om al Paulus se briewe as kanonieke briewe te lees, en die historiese vrae
daaroor aan Nuwe Testamentici oor te laat.
9
Die talle reise waarna die brief verwys, laat heelwat geleerdes dink dat hy nader aan Filippi was met die
skrywe hiervan, wat gevangenskap in Sesarea of Efese die meer waarskynlike plek van skrywe maak. Indien hy
uit Efese geskrywe het, was dit tussen 52-55 nC. Indien hy uit Sesarea geskrywe het, was dit in die later 50er
jare van die eerste eeu (die keiserlike wag het hom toe alreeds begelei).
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daarheen nie (Fil. 2:19), maar omdat Paulus daarmee iets van die selfontlediging illustreer wat in
hoofstuk 2 aan die orde gestel sal word.
Vennote in die evangelie
Paulus begin die inhoud van sy brief met waardering en danksegging, veral omdat hulle vennote in
die verkondiging van die evangelie geword het (vers 5). Hy gebruik die Griekse woord koinonia hier
in die betekenis van vennootskap (partnership) wat op ander plekke in die betekenis van
gemeenskap (fellowship) gebruik word. Dit sê vir hom dat die genade van God regtig sy werk gedoen
het in die praktyk van hulle lewe (vers 7). En daaroor is hy baie bly, trouens die hele brief word deur
hierdie onderliggende toon van blydskap gekenmerk.
Na aan die hart
Let op hoe Paulus twee keer praat van sy hart. Die eerste keer, in vers 5, praat hy daarvan dat hulle
hom na aan die hart lê10. Die tweede keer, in vers 7, praat hy van die verlange na hulle wat van
Christus Jesus se liefde in sy hart af kom. Ons moet dit egter nie net as emosies verstaan nie, soos
ons gewoonlik die woord hart gebruik nie. Die hart is in Grieks (en in die NT) nie net die setel van
emosies nie, maar ook van denke. Net so is die woord wat hy gebruik vir dink (phronein), in vers 5, ’n
woord wat juis ook gevoelens insluit. Paulus het dus nie net ’n diep gevoel van liefde vir hulle nie
(gebore uit die liefde van Christus Jesus wat in sy hart uitgestort is – Rom. 5:5 verbind dit aan die
werking van die Heilige Gees), maar dink ook die hele tyd aan dinge wat hulle belange op die beste
manier kan dien, presies dit waaroor hy later in Filippense 2:3-4 gaan skryf.
Liefdesonderskeiding
Dit hang saam met wat Paulus dan in vers 9-10 beskryf. Ons praat gereeld van geloofsonderskeiding
– om in geloof te onderskei wat God se wil is. Hier praat Paulus van liefdesonderskeiding, waar hy
die woord liefde (agape) koppel aan die woorde betekenisvolle kennis (epignosis) en alle
onderskeiding (pase aisthesis) in die oorspronklike Griekse teks, wat in die NAV met liefde, begrip en
fyn aanvoeling onderskeidelik vertaal word. Die woordjie alle (onderskeiding) beteken nie soseer
volledige onderskeiding nie, maar ’n breë of diep begrip van wat op die spel is. Paulus bid dus dat
hulle liefde só sal toeneem, spesifiek in betekenisvolle kennis (begrip/insig/praktiese kennis) en diep
onderskeiding (ervaring/fyn aanvoeling/diep begrip), dat hulle die dinge kan onderskei waarop dit
regtig aankom. Hulle perspektief op wat God doen, moet dus – soos ’n dataprojektor se lens –
verhelder en skerper gefokus word. So kan hulle intelligente keuses maak deur te onderskei wat God
wil, gebaseer op ‘n liefde wat groei in/deur kennis en onderskeiding! En die doel daarvan is 1)
persoonlik: om geheel en al in die regte verhouding met God te kom – om “the best people possible”
te wees, en 2) publiek: sodat hulle manier van leef en liefhê tot God se lof en eer sal wees – om “the
best choices possible” te maak.
Vertroue en verantwoordelikheid
Paulus sit dus twee konsepte reg aan die begin van die brief op die agenda: vertroue en
verantwoordelikheid. Hy is oortuig daarvan dat God die goeie werk in hulle begin het, en dat Hy dit
end-uit sal voer en voleindig op die dag van Christus (Fil. 1:6). Sy vertrekpunt, vertroue en
verwagting is dus dat die gelowiges met God se voortdurende betrokkenheid en genade (Fil. 1:7)

10

Dit sou ook vertaal kon word: “dat ek na aan julle hart lê” wat die klem op hulle gevoel vir hom sou plaas.
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staande sal kan bly. Maar, dit sal ook nie gebeur sonder dat elke gelowige hulle verantwoordelikheid
nakom nie. Daarom die klem hier op onderskeidende liefde, wat deur die brief aangevul sal word
met ’n oproep tot persoonlike, en publieke gehoorsaamheid wat in ooreenstemming is met die
evangelie van Christus Jesus is. Dit sal verseker dat hulle op die dag van Christus onberispelik en
sonder blaam sal wees, en deur Jesus Christus geheel en al in die regte verhouding met God. En sy
gebed is dat hierdie proses tot God se lof en eer sal bydra, die einddoel en mikpunt van alles (Fil.
1:10-11).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Wees eensgesind na buite en na binne
Lees Filippense 1:12-2:4
Dit tref my dat Paulus hulle adelphoi noem, die voorkeur manier waarop die broers en susters in die
familie van God aangespreek is. Dit is ’n woord wat beide geslagte ingesluit het. Hulle is ook die
heiliges in Christus Jesus (Fil. 1:1), die kinders (tekna) van God (Fil. 2:15), en die geliefdes (agapetoi)
uit Paulus se perspektief, mense wat na aan sy hart lê (Fil. 2:12), maar in terme van hulle onderlinge
gemeenskap, familie van mekaar (Fil. 1:12,14; 3:1,13,17; 4:1,8,17). Hierdie verbintenis aan mekaar in
die Here is belangriker as enige ander band wat mense aan mekaar bind.
Ons sien hier ook dat Paulus se evangelie bo alles ’n evangelie van eenheid was. Vandaar nie net sy
teologiese motivering daarvan later in Efesiërs 2-3 nie, maar ook sy vroeëre baie praktiese stryd om
die Joodse en heidense Christene in Galasië aan een tafel te kry in Antiogië (Gal. 2). Ons sien in sy
briewe:
•

•

dat waar hierdie eenheid deur verskillende legitieme opinies oor die gebruik van kos en wyn,
die hantering van werknemers en die nakom van dagritmes bedreig is (1 Kor. 8-10; Rom. 1415) sy raad was om die eenheid te bewaar deur nie wedersyds te veroordeel of te verag nie,
en mekaar toe te laat om eie opinies te hê.
Wanneer daar egter kwessies opgeduik het waaroor daar net een legitieme opinie kon
bestaan, bv oor Jesus Christus se opstanding (1 Kor. 15), of etiese vraagstukke soos
bloedskande (1 Kor. 6), is die eenheid juis beskerm deur op te tree teen die verkeerde
opinies of lewenstyl.
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Oor al die ander kwessies waaroor gelowiges kon verskil, was die uitdaging egter altyd om nie net
verdraagsaam te wees nie, maar “to welcome one another; to rejoice in each other’s presence and
the rich diversity of God’s people; and, ultimately, to worship together with one heart, mind and
voice” (Wright), presies dit wat nou hier in Filippense aangeroer word.
Hierdie eenheid moet tot sy reg kom in ’n evangeliese lewenstyl na buite
Paulus roep die gemeente van Filippi op om in hulle onderskeiding van wat regtig belangrik is, te
fokus op hulle lewenswandel na buite. Die prioriteit moet wees dat hulle publieke gedrag in
ooreenstemming sal wees met die evangelie van Jesus Christus. En dit moet hulle onverskrokke en
kompromieloos doen. Dit gaan vir hom nie in die eerste plek of hulle reg glo, of dit reg kan verwoord
nie – hoe belangrik dit ook al mag wees – maar of hulle lewenstyl die evangelie waardig is, al
beteken dit ook dat hulle daarvoor moet ly. Lyding is immers ’n voorreg, en ’n teken van ware
geloof. Die rede hoekom dit vir hom so belangrik is, het met die publieke getuienis van die evangelie
te make. Die woord wat hy hier in vers 27 gebruik vir lewenswandel kom van politeuomai af (die
woorde politiek en polities is daarrvan afgelei) wat gewoonlik gebruik is om die gepaste burgerlike
gedrag uit te druk, d.w.s. om soos ’n ware Griek of Romein op te tree.
Paulus roep die gemeente in Filippi dus op om soos burgers van die hemelse koninkryk op te tree
(vgl Fil. 3:20 waar hy dit eksplisiet sê: “Ons is burgers van die hemel …”), om in vennootskap met
mekaar na buite op te tree. Niks rand immers mense se geloof in die evangelie so ernstig aan, as
gelowiges wie se lewens nie die waarheid en wonder daarvan sigbaar maak in hierdie lewe nie.
Daarom roep Paulus die gelowiges op om een van gees en siel saam te stry vir “die geloof in die
evangelie”, al is daar ook hoeveel teëstand teen die evangelie. Hulle lewenswandel moet ’n kragtige
getuienis wees wat mense aan die waarheid van die geloof kan blootstel, sodat die Gees sy
oortuigingswerk kan doen.
Hierdie eensgesind moet ook na binne gehandhaaf word
Saam met hierdie publieke eensgesindheid is dit net so belangrik om eensgesind na binne toe te
wees. Paulus roep die gemeente op om “eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, en een in
strewe” (2:2). Die frase wat met eensgesind vertaal word (auto phronête) beteken letterlik “om
dieselfde te dink”, of like-minded te wees, soos ’n paar Engelse vertalings dit het.11 Die woord
phronête dui nie net op intellektuele denke nie, maar sluit emosies, houdings en die wil in. Dit
beteken dat die like-mindedness nie net intellektueel kan wees nie, d.w.s. om dieselfde te dink nie.
Dit is eerder, soos Hawthorne dit pragtig sê: “a unity of spirit and sentiment in which powerful
tensions are held together by an overmastering loyalty to each other as brothers and sisters in
Christ”. Hierdie eengesindheid word met drie frases gekwalifiseer wat die betekenis verder uitspel:
deur “dieselfde liefde (agape – liefde ten spyte van) te hê” (vgl. Fil. 1:9), deur “een van siel te wees”
(sumpsuchos – “togetherness in soul”, emosies in harmonie – waarskynlik lê hieragter die Griekse
idee dat ware vriende een siel was wat in twee liggame geleef het), en deur “een van gedagte”
(phronountes – denke in harmonie) te wees. Hulle word dus hier opgeroep om eenheid in Christus te
soek, en nie in hulle eie onvolkome begrip of ervaring van die evangelie (intellektueel of emosioneel)
nie, en dit veral nie te gebruik as ’n verskoning om mekaar te los of ten minste nie die moeite te

11

In Fil. 4:2 word dieselfde frase gebruik en gekwalifiseer met “in die Here”. Ook in Rom. 12:16; 15:5; 2 Kor.
13:11.
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doen om mekaar te vind nie. Hiervoor het ’n mens nederigheid nodig, sowel as baie dapperheid,
presies dít wat Christus gedemonstreer het, soos Paulus net hierna sal verduidelik!
Ondersteun en geïnspireer deur Christus en die Gees
Daarvoor het hulle die ondersteuning en inspirasie van Christus – Sy troos (paraklesis – ’n woord wat
ook veral vir die Gees se werk gebruik word) en, die aansporing van Sy liefde – en Sy Gees – die
gemeenskap (koinonia) en innige meegevoel en meelewing van Sy Gees. Dit is die dinge wat selfsug
en eersug laat plek maak om aan ander se belange te dink.
Eensgesindheid sal net ’n droom bly, as elkeen ingestel sal bly op hulle eie belange. Waar moeite
gedoen word om eie belange of voordeel te bevorder, eerder as ander s’n, bly eenheid altyd in die
slag. Let egter op dat Paulus nie hier sê dat ’n mens jouself en jou eie belange moet ontken of vermy
nie, maar juis nederig in diens moet stel van ander se belange. Soos Albert Schweitzer (The
Mysticism of Paul the Apostle) oor Paulus se hantering van die self skryf: “no loss of self but an
enriching of it; no erasure of time or place but a comprehension of how time and place fit within the
eternal.”
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Jesus se selfontlediging inspireer ons as ligdraers in die wêreld
Lees Filippense 2:5-30
Hierdie is die hart van die boodskap van Paulus aan die gemeente van Filippi. Dit is ‘n teks waaroor
‘n mens nooit uitgepraat kan raak nie, en oor en oor moet lees en oor moet nadink, tot dit deel raak
van die praktyk van jou lewe.
Jesus ontledig Homself en word deur God verhoog
Die lied in Filippense 2:6-11 word in twee dele verdeel: in Christus Jesus se ontlediging (vers 6-8) en
verhoging (vers 9-11). In beide gevalle word dit trapsgewys beskryf. Jesus het Hom eerstens ontledig
(kenosis) deur nie aan sy Goddelike gestalte (morphe) vas te klem nie, tweedens dié van ’n slaaf aan
te neem en aan mense gelyk te word, en derdens gehoorsaam te word met die dood aan die kruis.
Omgekeerd word die verhoging in die eerste plek as die verheffing tot die hoogste eer geskets,
tweedens as die verkryging van ’n Naam bo elke naam, en derdens die kosmiese erkenning dat Hy
Here is.
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Vers 6 begin in die oorspronklike Grieks met die woordjie alhoewel. “Alhoewel Hy in die gestalte van
God was …” Dit kan egter ook vertaal word met omdat. “Omdat Hy in die gestalte van God was, het
Hy sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar het
Hy Homself verneder (ekenôsen) deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te
word.” Hierdie antieke lied is daarom nie net ’n nuwe perspektief op wie Jesus is nie. Dit is ’n nuwe
verstaan van God self. Christus se ontlediging is nie iets wat aan Hom gedoen word nie. Dit is deel
van sy identiteit. Sy ontlediging en menswording is daarom nie ’n afstand doen of ontkenning van sy
Goddelikheid nie, maar die manier waarop Hy wys dat Hy inderdaad God is (Gorman)! Goddelikheid
is om te gee, nie om iets te ontvang nie – “not getting but giving” (Moule). Jesus gebruik dus sy
posisie as God tot voordeel van die mensdom en ook die skepping, anders as Adam wat juis sy
posisie as beelddraer van God misbruik het en gekies het om op selfsugtige wyse die vrug, “om soos
God te wees”, te eet.
Dieselfde gesindheid van selfontlediging moet ook in ons wees
Daar is ’n interessante ooreenkoms tussen hierdie lied en die beskrywing van die voetewas episode
in Joh. 13:3-17: 1) Bokleed uitgetrek – van Goddelike gestalte ontledig; 2) voete gewas soos ’n slaaf –
slaaf en aan mense gelyk geword; 3) Bokleed aangetrek – tot die hoogste eer verhef; 4) Bevestig dat
Hy Here is – almal erken dat Hy Here is. Dit lyk nie asof dit toevallig is nie, veral weens die feit dat
Paulus hierdie selfontlediging ook as voorbeeld gebruik om die Filippense aan te moedig om
dieselfde gesindheid as Christus Jesus te hê, net soos Jesus ook aan sy dissipels die opdrag gegee het
om mekaar se voete te was, deur mekaar lief te hê. Voetewas is dus ’n praktiese metafoor waarmee
’n mens die boodskap van Filippense 2 deel van jou lewe kan maak. Daarom is kenosis die kernbegrip, en die kern-paradigma wat ons moet navolg.
Ligdraers in die wêreld
Paulus volg sy oproep tot onderskeidende liefde (Fil. 1:9-10), en eensgesindheid na buite en binne
(Fil. 1:27-2:2) – deur veral aan ander se belange te dink (Fil. 2:3-4) – op in Filippense 2:12-18 deur
hulle hier aan te moedig om in alles gehoorsaam te wees aan die kruis-evangelie – soos Christus
inderdaad vir hulle die voorbeeld van gehoorsaamheid gestel het (Fil. 2:6-11). En die metafoor wat
hy daarvoor gebruik, is dat hulle soos ligdraers in die wêreld sal wees (letterlik: “skyn soos ligte in die
wêreld” – vgl Jesus in die Bergrede: “Julle is die lig vir die wêreld” – Matt. 5:14). Hy beskou dit as sy
priesterlike taak om hulle hiertoe aan te moedig en sy lewe in diens van hulle gehoorsaamheid te
gee. Daarom gebruik hy die verdere metafore uit die offerkultus dat hulle geloof ’n offer is wat hy in
diens van God bring, en sy bloed ’n drankoffer is wat daaroor uitgegiet word, waaroor hulle saam
met hom moet bly wees (vers 17-18 – vgl ook Rom. 15:16 waar hy op soortgelyke wyse skrywe oor
sy priesterlike taak om die evangelie van God te bedien).
“Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe” is die NAV se
poging om vers 12 se Griekse oorspronklike te vertaal, wat letterlik lui: “met vrees en bewing moet
julle jul heil/verlossing/saligheid uitwerk”. Paulus bedoel kennelik nie hier dat hulle verantwoordelik
is vir hulle ewige saligheid nie. Dit sou op ’n onvanpaste werkheiligheid neerkom wat in stryd met
die res van die NT boodskap sou wees. Hy roep hulle eerder op om vrugte te dra wat by hulle
verlossing pas. Let ook op dat hierdie oproep van Paulus afhanklik gemaak word van God se werk
(vers 13) wat juis vir hulle in staat wil stel om gehoorsaam te kan wees: “want dit is God wat julle
gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer”. Hulle gehoorsaamheid is dus nie die aanvulling of
voltooiing van God se werk in hulle lewens nie, maar die resultaat van wat Hy in hulle begin het (vgl.
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veral Fil. 1:6!) – “creating both the desire and the drive” (Hawthorne). Die fokus is dus op God se
werk in hulle, en om dit prakties deel van hulle lewens te maak. Dit sluit in dat hulle nie moet kla en
murmureer nie (eerder bid – Fil. 4:6-7), moet sorg dat hulle opreg en onberispelik optree, sodat
niemand hulle van iets slegs sal verdink nie, en bo alles aan die woord van die lewe moet vashou om
dit uit te dra (vgl. Petrus in Joh. 6:68: “U het die woorde wat ewige lewe gee”, waarmee hy ook
eksplisiet sy eie vashou aan die Here verklaar het).
Ander se belange is Jesus Christus se belange
’n Mens kry in die volgende perikoop ’n kykie in die diep-persoonlike verhouding wat Paulus met
hierdie gemeente gehad het. Hulle belange staan regtig voorop in sy gedagte. Daarom wil hy vir
Timoteus (Fil. 2:19) na hulle toe stuur – Paulus het hom ook na Korinte (1 Kor. 4:17) en Tessalonika
(1 Tes. 3:2) gestuur – iemand wat hulle van die begin van hulle geloofspad af ken, om te hoor hoe dit
met hulle gaan. Hy wil ook vir Epafroditos (Fil. 2:25 – “julle apostolos” [apostel/ gestuurde/
boodskapper] staan daar in die oorspronklike Grieks) – wat namens hulle vir Paulus kom bystaan het
– na hulle toe terug stuur, om hulle kommer oor Epafroditos se siekte (hy is intussen genees) asook
sy groeiende verlange huis toe te verlig. Trouens, Paulus sou self graag by hulle wil uitkom (Fil. 2:24).
Let op hoe hy hiermee vir hulle ook drie verdere voorbeelde gee (Timoteus, Epafroditos en hyself)
van hoe hulle self teenoor mekaar moet optree, presies soos hy in vroeër in die hoofstuk geskrywe
het: “Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander” (Fil. 2:4). Dit
sluit die onderlinge gasvryheid in, asook die agting vir geestelike leiers (Fil. 2:29), in ’n netwerk van
onderlinge diens. Let ook op hoe hierdie tipe omgee ten diepste illustreer watter prioriteit ’n mens
aan die belange van Jesus Christus gee, in Wie hierdie gesindheid die allerbeste geïllustreer is (Fil.
2:6-11). Deur aan ander se belange te dink, is ’n mens inderdaad besig om Jesus se belange te dien.
Anders gestel: Jesus kom na ons in die gedaante van “die ander”!
Ons hele lewe word “in die Here Jesus” geleef
Paulus werk hier met ’n baie belangrike beginsel in sy beplanning en bediening: “Ek hoop/vertrou in
die Here Jesus …” (Fil. 2:19, 24 – ongelukkig voorwaardelik vertaal in die NAV: “as die Here Jesus
wil”). Om te hoop of te vertrou in die Here beteken nie dieselfde as om onnadenkend iets
ondergeskik te maak aan die Here se wil, of soos ons soms met die gesegde DV (Deo Volente) uitdruk
nie. “In die Here” beteken dat Paulus doelbewus wat hy doen “in verhouding met die Here Jesus”
doen. Of dit nou iets is waarop hy hoop (elpizô in Fil. 2:19 – vgl. ook Fil. 1:23), of iets waarop hy met
meer sekerheid vertrou (peithô in Fil. 2:24 – vgl ook hierdie Griekse woord se ander voorkomste en
vertalings in hierdie brief: Fil. 1:6 [oortuig], 14 [vertroue] 25 [oortuig]; 3:3 [vertrou], 4 [vertrou] –
sien ook 2 Tes. 3:4: “In die Here het ons vertroue in julle …”), dit geskied in verhouding met die Here.
Dit is om doelbewus die Heerskappy van Jesus te soek en aanvaar, presies dit wat in die tweede
helfte van die gedeelte oor Jesus se selfontlediging en verheerliking in Filippe se 2:6-11 verklaar is.
Dit herinner ’n mens aan die 17de eeuse boekie The Practice of The Presence of God12 waarin briewe
van en ook ’n paar gesprekke met Nicholas Herman – wat die naam Brother Lawrence gekry het in ‘n
klooster in Parys waar hy as kok gewerk het – deur Joseph de Beaufort opgeteken is. Nicholas het ’n
direkte benadering tot die geestelike lewe beoefen en hom dit ten doel gestel om alles wat hy doen
en dink “in die Here” en “vir die Here” te doen en dink. Paulus het hierdie beginsel op ’n harde
manier geleer op sy tweede sendingreis, net voor hy die roeping na Europa ontvang het wat tot die

12

Die boekie is gratis op verskeie plekke op die Internet beskikbaar.
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stigting van die gemeente van Filippi gelei het (Hand. 16:6-9). Die Gees van Jesus het Paulus twee
keer verhinder om sy eie kop in die bediening te volg, voor hulle (almal was betrokke!) deur die gesig
van die Masedoniese man oortuig is om die evangelie in Europa te verkondig. En dié direkte
benadering het nie net sy eie lewe daarna bepaal nie, maar ook die praktiese geestelike lewe wat hy
aan die gemeentes voorgehou en voorgeleef het. Dit is ook waarom ’n onderskeidende lewe vir hom
so belangrik was, soos ons in Filippense 1:9-10 gesien het.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Om Christus Jesus te ken, oortref alles in waarde
Lees Filippense 3:1-4:1
Die oplossing vir konflik met mense wat anders dink as jy, lê baie keer nie in die direkte konfrontasie
met hulle nie, maar in die fokus op jou eie verhouding met die Here Jesus. Om te groei in jou kennis
van Hom, en Sy krag te ondervind in die praktyk van jou lewe, is die beste manier om koers te hou,
sonder om ander af te kraak, of deur hulle van stryk gebring te word. En wanneer jy dit regkry om dit
boonop saam met ander te doen, selfs en veral saam met dié van wie jy verskil, dan groei ‘n
gemeenskap in geestelike volwassenheid!
Ontwrigting kom van tradisionaliste en vrysinniges
Die gemeente in Filippi het nog steeds groot ontwrigting ervaar van teenstanders, onder andere van
die gemeenskap (Fil. 1:28-30), maar ook toenemend vanweë mense binne die geloofsgemeenskap.
Aan die een kant was daar tradisionaliste wat klem gelê het op die Joodse tradisie, maar deur Paulus
as dwaalleraars uitgewys word. Hy noem hierdie dwaalleraars “honde”13 soos dit letterlik in vers 2
staan – ironies genoeg presies die term waarmee Jode soms die heidene beskryf het. Hulle was
gelowiges wat steeds aan die Joodse tradisies vasgehou het, en die besnydenis as verpligtend geag
het ook vir gelowiges uit die heidene, eerder as die verbintenis aan Christus alleen. Hulle wou die
gemeenskap van gelowiges uit die heidene dus ver-Joods, en nie net aan Christus verbind nie. Aan
die ander kant was daar ook vrysinniges, of libertyne. Hulle was weer gelowiges wat geen morele
beperkinge aanvaar het nie en hulle eie lewensreëls aangehang het in terme van die bevrediging van
allerlei liggaamlike behoeftes (“skande” het waarskynlik ’n seksuele konnotasie – vers 19). Hulle wou
13

Jesaja praat van valse profete as “stom honde” – Jes. 56:10 – mense wat sonder insig optree.
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die gemeenskap van gelowiges uit die heidene dus ver-wêrelds, waarin hulle self die sentrum van
hulle lewens kon bepaal, eerder as dat hulle kennis van Christus dit sou bepaal. In albei gevalle wou
hierdie mense nie die boodskap van die kruis – ’n lydende selfontledigende Messias – as paradigma
vir hulle lewe aanvaar nie (vers 18), wat vir Paulus beteken dat hulle “as vyande van die kruis van
Christus lewe”. En dié mense het die gelowiges in die gemeente van Filippi onseker gemaak.
Ontwrigting moet groter gehoorsaamheid en getrouheid stimuleer
Paulus se raad aan die gemeente is om nie afgeskrik of geïntimideer te word deur óf die
teenstanders óf die dwaalleraars óf die vrysinniges nie, maar vas te bly staan in die geloof, volkome
eensgesind verder saam te stry vir die evangelie, en koers te hou op die pad wat hulle tot dusvêr
ingeslaan het (vers 16) in navolging van Paulus (vers 17) en in getrouheid aan die Here (Fil. 4:1).
Hulle sekerheid (vers 1) moes nie in hulle afkoms of die onderhouding van uiterlike dinge gesoek
word nie – juis die voordele wat Paulus laat vaar het (gebore Israeliet, Benjaminiet soos koning Saul,
egte Hebreër [ma en pa was Jode], nougesette Fariseër) – maar in die vashou aan en vertroue op die
Een wat sekerheid bring. Die verwarring wat die Joodse tradisionaliste veroorsaak het, en die
versoeking waarvoor die vrysinniges hulle geplaas het, moes hulle dus stimuleer tot groter
gehoorsaamheid en getrouheid, presies die dinge wat Christus in hulle lewens wou bewerk. En om
hulle hierin te help, wys Paulus op die voorbeeld wat hyself by hulle gestel het, en ander steeds doen
(vers 17): “Follow my example and copy those who live the way we showed you” (New Century
Version).
Om Christus Jesus te ken, oortref alles in waarde
Die voorbeeld wat Paulus vir hulle gestel het en waaraan hy sy hele lewe gewy het, was om Christus
Jesus te ken (vers 10), en om deur Hom geken te word (vers 12). Dit oortref alles in waarde. Wat
vroeër vir hom ’n bate was, is nou vir hom eerder ’n las. Om Christus te ken, is waarom dit nou vir
Paulus gaan teenoor alle ander dinge waarin mense wins en voordeel soek. “Ons het die ware
besnydenis14 … óns wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie … want om
Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde” (vers 3, 8). En dié waarde spel Paulus uit op
twee maniere. Dit lê in die vryspraak (geregtigheid) wat God gee aan dié wat in Christus glo, sodat
hulle met Hom in ’n versoende verhouding kan leef. En dit lê in die gelykvormigheid aan Christus in
die selfontlediging van sy dood en die verheerliking met sy opstanding (vgl. vers 10 met Fil. 2:6-11).
Dit is die enigste wens wat Paulus vir homself het, en dit is waar om sy roeping en lewe wentel. Dit is
immers presies in hierdie gelykvormigheid wat die hoop van die opstanding ook lê (vgl. Rom. 8:2930). Daarmee gee Paulus ook ’n baie spesifieke inhoud aan wat met geestelike volwassenheid (vers
15) bedoel word: dit beteken nie om volmaak te wees nie, maar om al hoe meer gestempel te word
deur die kennis van Christus, en te leef uit die werklikheid dat Hy: “my reeds Syne gemaak het” (vers
12). Paulus wil dus in die werklikheid van sy persoonlike alledaagse lewe al hoe meer ervaar wat Hy
glo en teologies weet die waarheid is.
Die opstanding maak ons liggame gelykvormig aan Christus s’n

14

Paulus gebruik twee woorde vir besnydenis in vers 2 en 3. In vers 2 gebruik hy die woord katatome wat
verminking beteken, waarmee hy die Joodse gelowiges se klem op besnydenis ironiseer. In vers 3 gebruik hy
die normale woord vir besnydenis – peritome – waarmee hy die hartsverandering bedoel wat Christus bring in
die lewe van gelowiges. Vgl. ook Rom. 2:28-29 en Kol. 3:11 wat dit verder teologies begrond.
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Paulus skryf in vers 10 oor sy hoop om nie net deel te hê aan die lyding van Christus nie, maar ook
die krag van Sy opstanding te ervaar in die hoop dat hy ook deel sal hê aan die opstanding
(exanastasis15) van die dooies (nekron). Hy verduidelik sy verstaan daarvan verder in vers 21 met
twee Griekse woorde: metaschematizo (transformeer of verander) en summorphos (gelykvormig te
maak aan) wat die verandering van ’n nederige (tapeinosis) liggaam na ‘n verheerlikte (doxa)
liggaam, dws soos Christus s’n, beskryf.16 Dit beteken dat die perspektief wat Paulus in Filippense
2:9-11 op Christus se verheerliking geskets het, ook iets is waarin gelowiges sal deel. Dit is dus ook
hierdie verwagting wat ons motiveer om selfontledigend te lewe (Fil. 2:6-8), en nie van stryk gebring
te word deur die uitdagings van valse leringe (tradisionaliste) of lewenswyses (vrysinniges) nie, want
anders sal ons tereg ook as vyande van die kruis bestempel kan word.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Om saam in die Here te wees, bid en leef
Lees Filippense 4:2-23
Paulus vervolg sy visie vir die gemeente deur hulle die wonder van saamwees, saamdink, saambid en
saamleef te beskryf. Dit is immer wat Jesus ook gedoen het. Hy het nie ‘n boek geskryf en vir ons
nagelaat nie. Hy het ‘n gemeenskap gestig wat oor grense mense insluit wat anders is as ons. Só
herwin ons weer die bewussyn van eenheid wat God bedoel het vir die Paradys, en leef ons dit voor
in hierdie wêreld, totdat almal dit weet.
Om eensgesind saam te dink in die Here
Onthou dat dit ’n gemeente is wat begin het met ’n baie diverse samestelling, onder andere ‘n ryk
Grieks-Joodse vrou, Lidia, waarskynlik ’n arm slavin uit ’n ander nasie, sowel as ’n middelklas
Romeinse tronkbewaarder (Hand. 16). Die potensiaal vir konflik vanuit hulle agtergronde – taal, klas,
opvoeding, afkoms – was dus altyd daar. Daarom moedig Paulus hulle aan om te fokus op

15

Dit is die enigste plek in die NT waar die woord gebruik word, moontlik ’n nuwe skepping van Paulus.
Die woord wat Paulus in sy brief aan Korinte gebruik om die opstanding (egeiro) van gelowiges te
verduidelik, is ’n ander woord vir transformasie – allassô (1 Kor. 15:51-51) – waarmee hy die proses verduidelik
hoe ’n onverganklike geestelike (pneumatikos) liggaam as’t ware aangetrek (enduô) word, om die verganklike
natuurlike (psuchikos) liggaam te vervang of te verplaas.
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eensgesindheid, spesifiek in die konflik wat daar tussen Euodia en Sintige bestaan het. Beide was
waarskynlik sterk vroue, met ’n passie vir die evangelie, en ’n roepingsbewustheid binne die
gemeente. Maar hulle sterk persoonlikhede, of die sterk bewussyn van hulle roeping, het hulle in
konflik met mekaar gebring. Paulus spreek hulle en die gemeente dus sterk aan om die eenheid wat
God tussen hulle geskep het, te bewaar. Interessant, die frase wat Paulus hier gebruik wat ons met
“eensgesind te wees in die Here” vertaal, is to auto phronein en Kuriô – wat ook vertaal kan word
“om saam te dink in die Here”. Dit is presies wat ons vandag met die woord geloofsonderskeiding
bedoel: om jou in te stel om saam te dink in die Here, om die Godsvrae te vra (Waarmee is God
besig? Waartoe roep God ons?), om gesprek te hê totdat daar ’n oortuiging opdaag wat harmonie en
konsensus bring, iets waaraan die hele gemeenskap van gelowiges hulleself kan verbind. En Paulus
vra ook sy getroue medewerker, waarskynlik Timoteus, dat hy hierdie vroue daarin behulpsaam
moet wees. Dit beteken dat die twee sterk leiers nie aan hulle eie genade oorgelaat word nie, nie in
’n wen-verloor situasie ingedruk word nie, maar gehelp word om tot eensgesindheid in die Here en
binne die gemeenskap van gelowiges te kan groei.
Om met vreugde en inskiklikheid te leef
Paulus skryf verder dat dit nie net eensgesindheid in die Here is wat kenmerkend van die gemeente
(en sy leiers) moet wees nie, maar ook ’n vreugde in die Here, iets wat regdeur die brief beklemtoon
word. Hy gebruik die woord chairete (blydskap/vreugde) waarmee hy nie net die innerlike blydskap
beskryf wat in God se teenwoordigheid hulle deel sal wees nie, maar ook die gesamentlike blydskap
in die gemeenskap van gelowiges. Let op dat hierdie blydskap verbind word aan ’n inskiklikheid
(epieikes) teenoor alle mense. Daarmee bedoel Paulus dat dit nie net die gemeenskap van gelowiges
is wat ’n veilige, vriendelike, vreugdevolle plek moet wees nie, maar dat hierdie gesindheid ook die
wyse waarop gelowiges met die publieke gemeenskap saamleef, moet stempel. Die bereidheid om
te skik, om te luister na rede, om bereid te wees om van ander te leer, of soos een kommentaar dit
stel, om met: “sweet reasonableness” op te tree, moet die uitstaande kenmerk van die gemeente se
interaksie met die wêreld wees. En die primêre rede wat hierdie vreugde en inskiklikheid aanwakker,
is dat die Here naby is – beide in terme van die wederkoms, die manier waarop ons dit normaalweg
interpreteer, maar ook in terme van Sy teenwoordigheid in die hede. Die gemeente kan dit dus waag
om met vreugde te lewe, en inskiklik te wees teenoor alle mense, want die Here is nie ver van hulle
af nie. Dit beteken onder andere dat Hy die vermoë het om in te tree en op te tree in alle situasies
binne en buite die gemeente.
Om die vrede van God in gebed te beleef
Met hierdie gedagtes oor God se nabyheid as begronding vir hulle vreugde en inskiklikheid, is dit
geen wonder dat Paulus daarvandaan beweeg na die gemeente se behoeftes en besorgdhede nie.
Omdat God naby is, kan hulle oor alles en in alle omstandighede na Hom toe gaan in gebed. Letterlik
staan daar in vers 6: “maak in alles (alle situasies) julle versoeke (aitema) bekend aan God deur
gebede (proseuche) en versoeke/petisies (deesis) met danksegging (eucharistie).” Die verskillende
woorde vir gebed in die vers moenie te veel onderskei word nie, omdat dit eintlik as sinonieme
gelees kan word. Die punt van die vers is eintlik net om duidelik te sê: angstigheid oor allerlei word
deur voortdurende veelvuldige versoeke verlig! Die aanmoediging tot gebed word opgevolg met een
van die mees ongelooflike beloftes wat Paulus gee, letterlik vertaal: “gevolglik sal die vrede (eirene)
van God, wat alle begrip/denke (nous) te bowe gaan, oor julle harte en gedagtes die wag hou in
Christus Jesus”. Dit is die enigste plek in die NT waar só van "die vrede van God" gepraat word.
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Paulus bedoel hier nie die vrede met God nie, maar die vrede van God, die vrede wat Hy self het, die
vrede wat Hy self is, die vermoë wat Hy het om nie angstig te raak oor allerlei nie, maar in beheer en
veral getrou aan Homself te bly. Dít is wat die harte en gedagtes van die gemeente sal bewaar. En
dié vrede gaan alle denke te bowe – dit bedoel letterlik dat dit iets is wat beter is as die beste
beplanning! Ons gedagtes en emosies is soos 'n oorlogsterrein wat God sal beskerm teen angstigheid
en chaos.
Om waarderend en positief te leef
Paulus vervolg met die tipe gedrag wat by dié tipe gebed pas, ’n waarderende positiewe gerigte
lewe. Hy moedig die gemeente aan om hulle gedagtes (beplanning) te rig op alles wat waar is, alles
wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter
deug of lofwaardige saak daar ook mag wees. En let op dat hy weereens homself as voorbeeld van
só ’n lewe gee, en die belofte van God se vrede herhaal.
God se krag bepaal ons lewe, nie gebrek of oorvloed nie
’n Mens sien weereens die paradigma van Filippense 2:6-11 in hierdie gedeelte aan die werk, hierdie
keer toegepas op Paulus se ervaring van sy praktiese lewensomstandighede. Die patroon van
selfontlediging en verheerliking is nie net te siene in Christus se lewe en bediening nie (Fil. 2:6-11),
nie net sigbaar in Paulus se eie lewe en bediening nie (Fil. 3:3-14), maar ook in Paulus se
lewensomstandighede (Fil. 4:10-14). Hy weet wat gebrek, armoede en honger is, en hy weet wat is
oorvloed en om genoeg te hê om te eet. En in albei tipe lewensomstandighede het hy geleer om
deur te kom, homself te behelp, omdat hy geleer het dat hy tot alles in staat is deur Christus se krag
wat in hom werk (onthou Fil. 3:10!). Die woord wat hy hiervoor in vers 11 gebruik – behelp
(autarkes) – kan ook met selfgenoegsaam vertaal word, dws om vergenoegd of tevrede te wees en
steeds met ’n oop hand te lewe. Eksterne omstandighede – of dit nou gebrek of oorvloed tot gevolg
gehad het – het nie Paulus se manier van lewe bepaal nie, selfs nie sy tevredenheid daarmee al dan
nie. God se krag het dit bepaal. Daarom was hy werklik in staat tot alles. In 2 Korintiërs 9:8 het
Paulus hieroor só geskryf: “En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in
alle opsigte altyd van alles genoeg (autarkeia) kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”
Materiële ondersteuning ontsluit God se oorvloedige voorsiening
Paulus se blydskap (in die Here) oor hulle materiële ondersteuning lê op verskillende vlakke. In die
eerste plek het hulle hulp sy omstandighede verlig. Tronke was gewoonlik haglike plekke: vuil,
donker, en koud of warm na gelang van die weersomstandighede. Gevangenes is aan mekaar in
groepe vasgeketting. Hulle moes hulle eie kos en klere voorsien (bv deur families). Dat Timoteus, as
reisgenoot, en Epafroditos, met hulp van die gemeente, dus vir Paulus bystaan, was ’n groot hulp
(Fil. 2:19-30). Maar, in die tweede plek, het hulle hulp die band tussen hom en die gemeente
verstewig (Fil. 4:10-16). Hulle was immers van die begin af by die ondersteuning van sy bediening
betrokke (onder andere in Tessalonika), wat van die intieme band tussen hulle getuig het. In die
derde plek het hulle hulp aan hom hulle eie toewyding aan die Here verstewig (vers 17-18). Paulus
noem hulle bydrae ’n liturgiese offer aan God met ’n lieflike geur, wat vir Hom aanneemlik en
welgevallig is, waarmee hy sy gedagtes in Romeine 12:1-2 verder uitbrei. Dit is nie net gelowiges se
persoonlike lewens wat ’n offer is aan God nie (Rom. 12); dit is ook die gemeente se korporatiewe
bediening wat ’n offer is aan God (Fil. 4). Dit is waarom Paulus sê dat die offer hulle ryker maak in
terme van die vrug wat hulle oplewer in die bediening. Dit getuig van ’n al hoe groter wordende
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geestelike onderskeiding (aan my dink – phronein) en volwassenheid. In die vierde plek bring hierdie
offer nie net lof aan God nie, maar ontsluit dit ook Sy oorvloedige voorsiening vir elke behoefte
(chreia) wat hulle het (vers 19-20), dit waarvoor Paulus in die vorige perikoop gesê het hulle
voortdurend moet bid.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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13. Fokus op versoening tussen werkgewers en werknemers –
Filemon
Lees Filemon
Paulus skryf hierdie persoonlike brief (weereens saam met Timoteus) aan Filemon, een van die
geestelike leiers van die gemeente in Kolosse (Filemon 2; Kol. 4:9). Sy slaaf, Onesimus, het hom op
een of ander manier benadeel en toe gevlug. Onesimus se pad het in Rome met Paulus in die
gevangenis gekruis. Hoe dit presies gebeur het, weet ons nie, maar die resultaat van dié ontmoeting
was dat Onesimus tot bekering gekom en in Jesus Christus begin glo het. Hoewel Onesimus van veel
nut vir Paulus self kon wees, het Paulus egter besluit om hom eerder terug te stuur sodat hy met
Filemon versoen kan word. Vandaar dié brief in die vroeë sestiger jare n.C. waarin hy die situasie
tussen die twee gelowiges wou uitsorteer tot almal se bevrediging. Dit gee ons ‘n baie interessante
perspektief op hoe verhoudinge tussen gelowige werkgewers en werknemers behoort te werk.
Interessant genoeg is die vier gevangenis briewe (Filippense, Filemon, Kolossense, Efesiërs)
waarskynlik deur Onesimus self (Kol. 4:9) en Tigikus (Kol. 4:7,9; Ef. 6:21) afgelewer in die vroeë
sestiger jare van die eerste eeu, moontlik op dieselfde reis.
Let op hoe Paulus dié brief struktureer. Na die aanhef en bekendstelling wy Paulus eers uit oor die
goeie getuienis wat hy hoor van Filemon se liefde en geloof, wat die motivering word vir die tweede
deel van die brief, waarin Paulus vir Filemon op verskillende wyses motiveer om Onesimus met oop
arms terug te verwelkom.
Inleiding: Filemon 1-3
Let op hoe Paulus die huiskerk van Kolosse insluit in sy boodskap aan Filemon, sowel as Affia,
moontlik sy vrou, en Argippus, moontlik sy seun.
Dank vir die groot impak van Filemon se geloofslewe: Filemon 4-7
Let op hoe Filemon se liefde en trou uitgespel word in terme van beide die verhouding met die Here
Jesus Christus self, sowel as in terme van die gemeenskap van gelowiges. Dit is dan ook die
motivering vir Paulus se oproep in die volgende deel van die brief, dat hy bid dat Filemon ‘n nog
dieper insig sal kry in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Soos sy geloofslewe ander se
lewe verkwik het, wil Paulus graag hê dat ook Onesimus daarby ingesluit sal word.
Paulus tree in vir Onesimus: Filemon 8-22
Let op hoe Paulus doelbewus die gesag waarmee hy Filemon sou kon aanspreek om Onesimus terug
te neem, onderspeel – sy ouderdom, sy apostelskap, sy status as gevangene t.w.v. Christus – en
liewer ‘n aanspraak maak op die liefde van Christus waarvoor Filemon bekend geraak het.
Maar, dan neem Paulus wel ook moontlike frustrasie in ag wat Filemon steeds kon ervaar weens die
gebrek of skade wat hy vroeër aan die hand van Onesimus gely het, en bied aan om persoonlik
daarvoor te vergoed, sodat Filemon vrywilliglik die band met Onesimus kan herstel. Hy bekragtig die
versoek deur dit in die naam van die Here te doen, waarmee hy natuurlik te kenne gee dat dit die
eintlike motivering tot gehoorsaamheid is.
Groete: Filemon 23-25
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Paulus sluit die brief af met groete en ‘n paar mededelings oor die mense wat saam met hom is
(hulle word ook in Kol. 4:10-14 genoem):
•
•
•
•
•

Epafras is saam met Paulus ‘n gevangene, en word verbind met die stigting van die
gemeente van Kolosse (Kol. 1:7).
Markus is waarskynlik die skrywer van die evangelie van Markus en neef van Barnabas (soos
ons in Kol. 4:10 lees).
Aristargos is een van die bekeerlinge in Tessalonika wat ‘n medewerker van Paulus geword
het (Hand. 20:4; 27:2).
Demas het kort hierna die teenswoordige wêreld lief gekry het en na Tessalonika vertrek (2
Tim. 4:9-10).
Lukas is die skrywer van die evangelie van Lukas en die Handelinge van die Apostels.

Dié brief het waarskynlik die gewenste uitwerking gehad, en volgens die vroeë kerkvaders word
Onesimus later die biskop van Efese. Voorwaar ‘n wonderlike getuienis van versoening en die
wonder van ‘n nuwe begin.
‘n Mens sien hier ook dat die hele instelling van slawerny nie regtig versoenbaar met gemeenskap
binne die kerk sou kon wees nie. Al het dit dus lank geneem hierna, voor slawerny inderdaad in die
Christelike wêreld afgeskaf is, het hierdie verhaal kennelik ook daarin ‘n rol gespeel.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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14. Christus is in ons en ons bly in Hom – Kolossense
Die gemeente van Kolosse is waarskynlik nie deur Paulus gestig nie (Kol. 2:1), hoewel hy op ‘n keer
deur die landstreek van Frigië, waar hulle geleë was, gereis het (Hand. 16:6). Hulle was egter duidelik
sterk onder sy invloed. Epafras wat van Kolosse af was – en ook Paulus se medewerker – was
moontlik die skakel tussen hulle, en ‘n moontlike stigter van die gemeente (Kol. 1:7; 4:12). Die stad
was geleë naby Efese in Klein-Asië (160 km na die ooste), in die suid-weste van wat vandag as Turkye
bekend staan. Hulle was ook nou verbind aan die naburige gemeentes in Laodisea en Hiërapolis (Kol.
4:13,15).
Die brief is uit die gevangenis geskryf – soos ook Filippense, Efesiërs en Filemon – en soos met die
ander drie briewe word die brief met Paulus se Romeinse gevangenisskap verbind (Kol. 4:3,10,18).
Die brief was dus waarskynlik in die vroeë sestigerjare n.C. geskrywe, net voor ‘n aardbewing die
stad getref het in 61 n.C. en volgens historici waarskynlik die plek verwoes het. Vandag is daar net
ruïnes oor.
Dit is duidelik dat Paulus hierdie brief skryf om sekere idees en praktyke wat begin posvat het in die
gemeente se invloed teë te werk. Dit is dus nie soseer die mense self – bv dwaalleraars – wat
aangevat word nie. Hy vat eerder hulle idees en praktyke aan. Daar was in elk geval nog nooit
sekerheid onder geleerdes om hierdie idees met ‘n spesifieke bekende groep uit daardie tyd te
verbind nie – hetsy die gnostici of die Joodse mistiek of ‘n mengsel daarvan nie.
Wat ‘n mens uit die brief aflei, is dat hierdie idees en gebruike van ’n interessante vermenging van
Joodse en ander godsdienstige en filosofiese idees en praktyke gekom het. ‘n Swetterjoel vreemde
invloede dus wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en hulle in bygeloof te laat
verval.
Paulus help dus die gemeente en sy leiers om vir dié idees en praktyke te kan nee sê, voor dit te veel
aanhangers in die gemeente sou hê. Die brief is dus eintlik een van die vroegste Christelike
Apologieë, wat die Christelike godsdiens teenoor leë filosofiese teorieë en vreemde gebruike
verdedig.
Paulus wil daarteenoor sterk beklemtoon dat dit in die Christelike geloof net om Christus gaan, iets
wat hy ook sterk beklemtoon het in sy brief aan Filippi (Fil. 3:1 vv.).
Dit is ook interessant dat die brief van Kolossense sterk inhoudelike ooreenkomste het met die brief
van Efesiërs. Beide gemeentes se geloof en liefde word vermeld (Kol. 1:4,8 – Ef. 1:15), Paulus bid vir
hulle vir nog dieper geestelike insig (Kol. 1:9-10 – Ef. 1:17 – vgl Fil. 1:9-10), Jesus word as Hoof van
die kerk beskryf (Kol. 1:18,24 – Ef. 1:22-23) sowel as oor die magte (Kol. 1:16-17 – Ef. 1:21), en hulle
word tot ‘n heilige lewe opgeroep (Kol. 3:1-17 – Ef. 4:17-5:13). Dit wil voorkom asof Efesiërs verder
uitbrei op temas wat in Kolossense aangeraak is, wat geleerdes Kolossense voor Efesiërs plaas
(Lincoln), maar daar is nie genoeg bewyse na watter kant toe ook al nie.

Om God te ken en vir Hom te lewe
Lees Kolossense 1:1-14
Paulus word weer saam met Timoteus as die skrywers van die brief aangekondig, soos vroeër ook
die geval was met die brief aan 1 Tessalonisense en 2 Korintiërs, en twee van die ander
gevangenisskapbriewe: Filippense, en Filemon.
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Paulus maak God deel van sy gesprek met Kolosse
Dit is interessant hoe Paulus sy gebed in gesprek laat oorgaan. Hy begin deur God te dank vir die
gemeente se geloof, liefde en hoop (Kol. 1:3-8), doen voorbidding vir hulle (Kol. 1:9-14 – dit is in
Grieks een sin!), en laat die gebed dan sonder onderbreking oorgaan in ‘n gesprek om hulle aan te
spoor om self ook nie op te hou om die Here te dank nie (Kol. 1:12-14). Dit mond uit in ‘n poëtiese
loflied op die voorrang van die Seun, wat die meeste geleerdes as ‘n loflied uit daardie tyd
identifiseer (Kol. 1:15-20).
In die praktyk tref ons gewoonlik ‘n onderskeid tussen gebed – waar ons met God besig is – en
gesprek – waar ons met mekaar besig is. Dink egter net aan die effek wat dit kan hê as ons gebede
deel van ons gesprekke sou maak. En ek bedoel nou nie om dit geforseerd te doen nie, maar heel
gemaklik in ons gemeenskap met mekaar die Here te erken en Hom deel van ons gesprekke te maak.
Dit kan ‘n dimensie vir ons oopmaak van God se teenwoordigheid in ons almal se lewens wat
lewensveranderend kan wees.
Geloof, liefde en hoop
Let ook op na wyse waarop Paulus oor die drie groot sake van die Christelike lewe skryf: geloof, hoop
en liefde (1 Kor. 13:13; 1 Tes. 1:3; vgl ook 1 Pet. 1:3-9). Hy beskryf hier geloof en liefde as dinge wat
op die hoop gebou is. En dié hoop is verbind aan (weggelê of weggebêre in) die hemel, God se
werklikheid – ‘n bietjie anders verwoord as in Paulus se brief aan Korinte en Tessalonika. Hoop is
hier iets waarvoor God instaan. Dit is nie iets wat deur omstandighede weggeneem kan word nie.
Geloof word uitgespel as iets wat in Christus Jesus gewortel is; liefde word uitgespel as iets wat ons
verhouding met al die gelowiges definieer. Wat my laat dink dat Paulus hier na geloof verwys as iets
wat gewortel is in die historiese werklikheid van Christus Jesus se eerste koms – die verlede; dat die
liefde weer met die teenswoordige wêreld te make het waar ons mekaar moet vashou in liefde – die
hede; en dat die hoop met die toekomstige wêreld te make het, wat ons die moed gee om hier aan
God en mekaar vas te hou – die toekoms.
Om God te ken en vir Hom te lewe
Let ook op wat Paulus vir hulle bid. Hy wil hê dat vyf goed van hulle waar sal wees, vyf goed wat ons
gerus ook vir mekaar kan bid:
•
•
•
•
•

Dat hulle God se wil duidelik sal ken (epignosis) deur die wysheid (sophia) en insig (sunesis)
wat die Gees gee;
Dat hulle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang;
Dat hulle vrugte sal dra deur goeie werke;
Dat hulle sal toeneem in hulle kennis van God;
Dat hulle in alle omstandighede geduldig sal kan volhard deur God se wonderbare krag.

Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
184

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Jesus die Here van die Skepping en die Herskepping
Lees Kolossense 1:15-23
Let op die digterlike taal van vers 15-20 wat dit waarskynlik maak dat dit ‘n lied is wat die geloof van
die vroeë kerk verwoord het, moontlik met byvoegings van Paulus. Dit is in twee parallelle strofes
opgedeel: vers 15-17 (skepping) en vers 18-20 (herskepping), waarin dieselfde sake besing word,
telkens uit ‘n ander hoek (skepping/herskepping): die wese/oorsprong van die Seun, sy status
(Eerste) en werk in die hele kosmos, sowel as in die kerk, en Sy versoenende rol in hemel en op
aarde. Hiermee poog Paulus om die verkeerde idees wat onder hulle begin posvat in die kiem te
smoor.
Vers 15-17 – Jesus in die Skepping
Let op hoe God as verhewe bo die Skepping geteken word. God is dus nie deel van die Skepping nie,
maar skep dit as iets wat onder sy beheer en versorging staan. Let ook op dat daar van sigbare en
onsigbare wesens gepraat word, en dat dit alles deur God geskep is. Paulus beklemtoon dit onder
andere omdat daar van die gelowiges in Kolosse was wat bv. engele aanbid het. Hiermee wys Paulus
dat hierdie wesens onder God is, deur Hom gemaak is, en daarom nie voorwerpe van aanbidding kan
wees nie. Jesus het ‘n besondere rol gespeel in die Skepping, in sy voor-menslike bestaan. Alles is
deur Hom en vir Hom geskep.
Vers 18-20 – Jesus in die Herskepping
En na sy dood en opstanding is Hy ook die Een vir Wie die lof van die Herskepping bedoel is. Let op
dat dit juis deur die kruis-evangelie is wat Jesus nou nie net Here van die Skepping is nie, maar Here
van die Herskepping, dws van gelowiges wat hulle op God se versoening verlaat. Deur Hom is alles
op die aarde en in die hemel met God versoen.
Vers 21-23 – Staan vas in die geloof
Hierdie verlossing- en versoeningswerk sluit die Kolossense in, soos Paulus hier skryf. En let op hoe
Paulus nie net die wonderlike verandering wat by hulle deur geloof in Christus gekom het, besing
nie, maar hulle ook oproep om vas te bly staan in die geloof en hulle nie te laat losruk van die hoop
op verlossing, soos wat nou kon gebeur deur die mense wat hulle met verkeerde idees mislei.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Om met God se energie te bedien
Lees Kolossense 1:24-2:5
Paulus praat hier nie net van vervolging nie. In die grondteks van vers 24 staan lyding en
verdrukkinge, d.w.s. meer omvattende dinge as net vervolginge. Hierdie lydings en verdrukkings is
dinge wat Christus sou ervaar het as Hy nou nog hier was as mens. In ‘n sekere sin is alle lyding wat
Paulus dus ervaar, ter wille van Christus. En die omgekeerde is ook waar. Alle lyding wat Paulus
ervaar – omdat Hy in Christus glo en aan Hom getrou wil bly – is dinge wat aan Christus gedoen (sou)
word. Dit is waarom Paulus daaroor kan bly wees, want dit is dinge wat Hy ter wille van Christus
ervaar, en dinge wat hy namens Christus ervaar. Dit is wat sy deelname aan die lyding van Christus
beteken, soos hy vroeër in Filippense 3:10 geskryf het.
Let op hoe Paulus van die evangelie praat as ‘n geheimenis wat God nou in Christus geopenbaar het.
Daarmee vat hy natuurlik alreeds die idee aan dat daar geheimenisse is waarin ‘n mens nog ingelyf
moet word om regtig geestelik te raak – dinge soos die engele aanbidding, die magte van die kosmos
ensomeer. Die evangelie gaan nie oor dinge wat ons nog moet leer nie, maar oor dinge wat reeds
oopgemaak is vir ons in Christus en wat al hoe meer deel van ons lewe moet raak.
Want dít is die geheimenis: Christus is IN julle. Die Een wat op so ‘n integrale manier by die Skepping
en Herskepping betrokke was, is IN ons besig om God se werk te voltooi. En dit is ‘n boodskap wat vir
alle mense is, en wat alle mense moet hoor.
Dan vervolg Paulus om oor sy bediening te skrywe. En ek moet sê, ek wonder baie keer hoe Paulus
dit reggekry het om in ongeveer 14 jaar die hele bekende wêreld van daardie tyd met die evangelie
te kon bereik. Onthou, daar was nie vervoer soos vandag nie. Jy moes stap waar jy wou wees. En
daar was nie die kommunikasie middele van vandag nie. Jy kon nie eers ‘n traktaatjie uitdeel nie,
praat nie eers van ‘n e-pos skryf nie! Tog het hy met groot impak die wêreld ingevaar met die
evangelie, ‘n werk wat die basis gevorm het van die groei van die Christendom, die vrugte waarvan
die toets van die tyd deurstaan het.
Ek dink een deel van die geheim van Paulus se effektiwiteit word in vers 29 genoem. Paulus het
gewerk met die energie wat God hom gegee het. Die NIV vertaal dit as volg: “To this end I labor,
struggling with all his energy, which so powerfully works in me.” Struggling with all his energy. Dit is
‘n mondvol!
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Geloof en gedrag word op Jesus as Here gebou
Lees Kolossense 2:6-23
Hier kom ons nou by die hart van die boodskap van hierdie brief. Dit is duidelik dat Paulus hierdie
brief skryf om sekere idees en praktyke wat begin posvat het in die gemeente se invloed teë te werk.
Dit is dus nie soseer die mense self – bv. dwaalleraars – wat aangevat word nie. Hy vat eerder hulle
idees en praktyke aan.
Wandel in die Here – vers 6
Let op hoe Paulus hier in vers terugverwys na die loflied op Jesus as Here – van beide die Skepping
en Herskepping (Kol. 1:15-20) – en dit dan gebruik as basis vir sy oproep aan hulle om hulle hele
lewe te fokus op Christus Jesus. Aangesien hulle Hom as Here aangeneem het (nog beter gestel:
Hom as Here ontvang het, soos dit in die Grieks staan), is dit net logies dat hulle verbonde aan Hom
sal lewe.
Die vertaling in verbondenheid met Hom lewe, beteken letterlik wandel in Hom. Die Griekse woord
wandel (peripateo) beteken in wese dat ander mense in jou lewenswandel – die manier wat jy lewe,
jou lewenstyl – sal sien dat jy die Here ontvang het en verbonde aan Hom lewe. Dit moet dus sigbaar
wees vir ander dat jou lewe om die Here draai. Jou geloof en jou gedrag moet dieselfde wees.
Paulus se verduideliking van hierdie lewensverbondenheid laat my dink aan die metafoor van ‘n
boom: gewortel en opgebou in Hom, bevestig in die geloof, en vervul tot oorlopens toe met
dankbaarheid. Dit het te make met die onsigbare en persoonlike dele van ons geestelike lewe
(wortels en voeding), sowel as die sigbare en publieke dele daarvan (takke en vrugte). In alles, waar
jy alleen is, en waar jy in ander se geselskap is, moet dit duidelik wees dat jou lewe om die Here
draai, dat Hy die eerste plek in jou lewe inneem, presies soos Hy die eerste plek in die heelal inneem
(Kol. 1:15-20).
Vermy leë filosofieë en ‘n selfgemaakte godsdiens – vers 7-15
Dit beteken onder andere dat hulle nie aandag moet gee aan dinge wat Jesus se Heerskap in hulle
lewens kan verdring of vervang nie. Dit is dinge soos:
•

Leë filosofieë wat eintlik op 'n magiese verstaan van die wêreld berus. Dit sluit teorieë
(letterlik filosofieë) en argumente (leë leringe) in, waarmee Paulus nie die filosowe as
sodanig aanvat nie, maar dié in Kolosse wat inhoudloos was en slegs op menslike tradisies
en basiese okkultiese of astrologiese beginsels berus het (NAV se “wettiese godsdienstige
reëls” vertaal die Griekse frase: ta stoicheia tou kosmos, wat eerder beteken: “die magte
van die heelal” – O’Brien), en nie op Christus nie (Kol. 2:8,20). Dit moet vermy word deur te
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fokus op Jesus, as Here van alles, wat alle ander verduidelikings van hoe die wêreld werk,
vervang.
Vermy allerlei vreemde voorskrifte en visioene – vers 16-23
Dieselfde geld die Joodse klem op die besnydenis. Die leringe daaroor moet vermy word deur te
fokus op die doop wat 'n vereniging met Jesus Christus is, en die geskenk van 'n nuwe lewe inhou.
Dieselfde geld ook sekere Joodse voorskrifte– dinge soos die reëls van wat jy mag eet of drink of
waaraan jy mag vat of dan nou juis nie, feeste wat gevier moet word (jaarlikse feeste en die
nuwemaansfees) en die hou van die sabbatdag. Daarby was daar ook sprake van ‘n aanbidding van
engele, en asketiese gebruike (streng beheersing van die liggaam – Kol. 2:23).
In Christus is hulle immers dood vir die invloed van die magte van hierdie wêreld (Kol. 2:20). En
hierdie selfgemaakte leerstellings maak geen bydrae tot ‘n mens se verlossing nie (Kol. 2:23). Selfs
nie eers die besnydenis is meer ‘n onderskeidingsteken van die Christen se geloof nie, net die
werklikheid van Christus in elkeen se lewe (Kol. 3:10). Daarom maak Paulus beswaar teen enige
vermenging van die geloof in Christus met selfgemaakte leerstellings, veral wanneer dit nog met jou
saligheid verbind word.
Dis waarom niemand jou kan voorskrywe oor allerlei nie, want jy het die hoogste verbintenis wat
daar is en wandel deur hierdie lewe met die Here van die heelal aan jou sy.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Leef as nuwe mense
Lees Kolossense 3:1-4:1
Paulus maak nou ‘n laaste fundamentele uitspraak oor hulle verbintenis met Christus Jesus voor hy
drie van die implikasies daarvan uitspel vir 1) hulle gedagtes oor hulleself, 2) hulle lewenstyl en
gedrag, en 3) al die verhoudings waarin hulle is.
Rig julle gedagtes op die dinge daarbo – vers 1-4
Dit is uiters belangrik om oor jouself vanuit jou verbintenis met Christus Jesus te dink. Want dit
beïnvloed alles. Vir Paulus is die opstanding nie iets wat net met Christus gebeur het nie. Dit is iets
wat ook met ons gebeur, die oomblik as ons in Hom glo. Ons status verander. Ons is in Christus nie
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meer dood in ons sonde nie, maar opgewek in ‘n nuwe lewe. Trouens, ons lewe is verborge in God.
En daarom is ons toekoms verseker. Saam met Christus sal hierdie status aan die einde van die tyd
vir almal bekend word, wanneer Christus weer verskyn.
Daarom moet ons ons gedagtes rig op die dinge daarbo. Paulus bedoel natuurlik nie dat ons net oor
die hemel moet dink, en glad nie oor die aarde nie. Dit spel hy juis in die volgende deel uit. Die dinge
van die aarde is dinge soos onsedelikheid, slegte begeertes en gierigheid. Dit moet nie deel van ons
denke wees nie. Die dinge daarbo is dinge soos meelewendheid, goedgesindheid en
verdraagsaamheid. Dit moet ons denke volmaak.
Leef as nuwe mense – vers 5-17
Dit is ongelooflik hoe elke woord wat Paulus hier skryf van betekenis is. ‘n Mens kan uitvoerig uitwy
oor hoe Paulus die ou lewe beskrywe wat afgelê moet word (Kol. 3:5-11 – 2 groepe van 5 sondes elk
word genoem) en hoe hy dan beskrywe hoe die nuwe lewe geleef moet word (Kol. 3:12-17 – 15
deugdes of karaktertrekke word genoem). Eintlik kan ‘n mens ‘n paar maande hieroor nadink, en
daar sal elke dag nog dinge wees wat vir jou nuut oopgaan! Tyd en ruimte ontbreek my egter.
Daarom maak ek net ‘n paar opmerkings hieroor:
•

•

•

•

•
•

•

Ons het ‘n prentjie nodig van die tipe mens wat God wil hê dat ons moet wees. En die
prentjie wat Paulus hier kies, is dat ons vernuwe moet word na die beeld van ons Skepper.
Dit beteken dat ons moet groei tot die volle kennis van God, want Hy is ons Skepper.
Dit is waarom dit so onsinnig is om klem te lê op jou afkoms (Griek of Jood), jou vorige
godsdiens (besny of nie besny nie), jou taal of jou kultuur (onbeskaaf) of jou klas (slaaf of
vry). Daar is net een ding wat belangrik is, en dit is of jy in Christus glo of nie, en of Hy in jou
lewe of nie.
En belangrik: die prentjie wat Paulus skilder van die beeld van ons Skepper is nie sy Almag,
of Alomteenwoordigheid, of sy Skeppingsmag nie ... maar sy karakter. En dit is wat in ons
moet groei: meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid en
verdraagsaamheid. Dit is hoe God is. Dit is hoe ons moet wees.
Dit is waarom ons met mekaar geduldig moet wees, en mekaar moet vergewe ... want dit
gebeur nie oornag nie! Ons moet bo alles mekaar liefhê, sodat ons nie deur onderlinge
verskille uitmekaar gedryf word nie, veral nie verskille soos afkoms, taal, kultuur of klas nie.
Selfs nie ons verskille in die wyse waarop ons die karaktertrekke van die nuwe lewe al
vertoon of nie, moet ons verlei om onderskeid te maak tussen gelowiges nie.
Let op hoe Paulus sê dat die vrede wat Christus gee die deurslag in ons lewe moet gee. Dit
moet letterlik skeidsregter speel tussen verskillende opsies.
En ek kan nie nalaat om ook op die koop toe klem te lê op Paulus se aandrang dat die
boodskap van Christus in sy volle rykdom in ons moet bly nie. Ons moet mekaar daarin
onderrig en sorg dra dat almal van ons tot die volle kennis van God groei.
En dan is daar nog die dankbaarheid waarvan ons moet sing ... op allerhande maniere ...

Leef in verhoudings soos die Here verlang – vers 18-4:1
Let op hoe Paulus drie tipe verhoudings beskryf: huweliksverhoudings, gesinsverhoudinge en
arbeidsverhoudinge. Dit word deur geleerdes ‘n “huistafel” genoem, omdat al drie verhoudings
tipies in ‘n huishouding voorgekom het
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Dit is belangrik om die vorige twee perikope se boodskap in berekening te bring in wat Paulus hier
oor die drie verhoudings sê. Die verbintenis met Christus Jesus (Kol. 3:1-4) en die karakter van God
(Kol. 3:5-17) moet die vertrekpunt vorm vir die wyse waarop in elkeen van hierdie verhoudings
opgetree word. Dit wil sê, die spesifieke opdragte wat hy aan die onderskeie persone in die
verhoudings gee, moet verstaan word in die lig van Jesus se Heerskappy en die karakter van God wat
in ons gevorm moet word.
Dit beteken onder andere dat ‘n mens versigtig moet wees om die opdrag aan bv. die vroue, kinders
en slawe as ‘n billike en regverdige verwagting van die mans, ouers en eienaars te verstaan. Dit sou
tot misbruik aanleiding kon gee deur mans, ouers en eienaars, veral as dit onafhanklik van hulle eie
opdrag tot liefhê, genaakbaarheid, en regverdige, billike gedrag hanteer word. Dieselfde geld die
opdragte aan die mans, ouers en eienaars. Die gebreke van mans, ouers en eienaars kan baie maklik
as beskuldigings teen hulle gebruik word, sonder om ag te slaan op die vroue, kinders en slawe se
eie optrede.
Die opdrag tot onderdanigheid (wat natuurlik wedersyds is – in Ef. 5:21 brei Paulus hierop uit), liefhê,
gehoorsaamheid, die vermyding van foutvinderigheid, opregtheid, en reg en billikheid moet dus
eerder op ‘n positiewe wyse aangegryp word om daardeur die karakter van God aan ander ten toon
te stel. Dit sal ons almal motiveer en aanmoedig om te leef as nuwe mense.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Fokus op volhardende gebed en wyse woorde
Lees Kolossense 4:2-18
Paulus fokus op twee laaste belangrike goed:
•

Volhardende gebed vir die voortgang van die evangelie (Kol. 4:2-4); Dit is opvallend dat
Paulus ‘n paar keer spesifiek vra dat gemeentes vir oop deure vir die evangelie moet bid (vgl.
ook 1 Kor. 16:9; 2 Kor. 2:12; Openb. 3:8; Vgl. ook Hand. 14:27 waar Paulus oor die oop deure
getuig). Ons onderskat die rol van gebed in die uitbreiding van die evangelie. God werk
wonders deur ons gebede.
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•

Wyse woorde in hulle publieke optredes in die gemeenskap (Kol. 4:5-6). Daar is geen
verskoning vir onvriendelike dwase kwetsende woorde in ons openbare getuienis nie. Ons
woorde moet van respek vir mense en deernis met hulle situasies getuig.

Paulus sluit die brief af met groete en ‘n paar mededelings oor die mense wat saam met hom is (‘n
hele paar van hulle word ook in die brief aan Filemon genoem):
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Tigikus (Kol. 4:7-8) was ‘n gelowige uit die provinsie Asië (Hand. 20:4) en iemand wat ‘n hele
paar keer vir Paulus gehelp het. Hy het moontlik al die gevangenisskap briewe afgelewer op
sy reis na Kolosse en Efese (Kol. 4:9; Ef. 6:21) en het ook twee ander kere onderskeidelik na
Efese en Kreta gereis in opdrag van Paulus (2 Tim. 4:12; Tit. 3:12) om die gemeentes te
ondersteun.
Onesimus word ook genoem, die slaaf van Kolosse wat na Filemon teruggestuur is, en wat
deur Paulus die getroue medegelowige genoem word (Kol. 4:9).
Aristargos is een van die bekeerlinge in Tessalonika wat ‘n medewerker van Paulus geword
het (Hand. 20:4; 27:2).
Markus is waarskynlik die skrywer van die evangelie van Markus en neef van Barnabas (soos
ons hier in Kol. 4:10 lees).
Jesus Justus is die ander Joodse gelowige wat saam met Paulus is. Jesus was sy Joodse naam
(eintlik Josua – Jesus is die Griekse vertaling van Josua) en Justus sy Latynse naam, soos
Paulus se twee name: Saulus – Joodse naam; Paulus – Latynse naam. Ons weet nie iets meer
van hom af nie.
Epafras is saam met Paulus ‘n gevangene, en word verbind met die stigting van die
gemeente van Kolosse (Kol. 1:7). Hy was ‘n voorbidder van formaat (Kol. 4:12).
Lukas is die skrywer van die evangelie van Lukas en die Handelinge van die Apostels en word
hier spesifiek ‘n dokter genoem (Kol. 4:15).
Demas het kort hierna die teenswoordige wêreld lief gekry het en na Tessalonika vertrek (2
Tim. 4:9-10).
Nimfa was van Laodisea en leier van die huisgemeente daar. Daar is twee tekslesings vir dié
persoon se naam. Die OAV het die manlike vorm aanvaar, en die NAV die vroulike. Al hoe
meer geleerdes interpreteer dit egter as ‘n vrou. Nimfa was dus waarskynlik, soos Lidia in
Filippi, ‘n geestelike leier wat haar huis in Kolosse tot beskikking van die kerk gestel het.
Argippus word opgeroep om die bediening wat die Here vir hom gegee het, te omarm en uit
te voer. Hy word ook in Filemon genoem en was waarskynlik die seun van Filemon en Affia
van Kolosse.

Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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15. God seën ons om tot ‘n seën te wees – Efesiërs
Paulus skryf sy brief aan die gemeente in Efese tydens sy gevangenskap in Rome, net na hy ‘n
soortgelyke brief aan die gemeente in Kolosse geskryf het.
Die brief aan die gemeente in Efese is die brief met die duidelikste uiteensetting in die Nuwe
Testament van wat die kerk is, en hoe die kerk moet funksioneer. Dit is duidelik dat Paulus alles wat
hy by die Here oor die kerk geleer het, en in die praktyk gesien het dat dit werk, aan die gemeente
deurgee om hulle te motiveer om as gemeente te groei in volwassenheid, sodat hierdie wêreld kan
glo.
Die brief is deur Paulus geskrywe, maar vanweë die meer onpersoonlike aard van die brief (hy noem
niemand by die naam nie, behalwe Tigikus wat die brief aflewer) moontlik aan meer gemeentes
gerig as net aan Efese. Soos die ander gevangenskap briewe is Rome die meer waarskynlike plek
vanwaar hy die brief geskryf het, hoewel Sesarea of Efese ook moontlikhede is.
Die brief val duidelik in twee helftes uiteen:
•
•

‘n Teologiese begronding van die evangelie van Christus Jesus wat ‘n nuwe mensheid tot
stand gebring het oor die grense van nasies heen – hoofstuk 1-3.
Praktiese riglyne oor die eenheid van die kerk, die gebruik van gawes, die uitdagings van
dissipelskap, die eise van ‘n lewenstyl in die lig, ‘n fokus op verhoudinge en ‘n oproep tot
publieke standvastigheid – hoofstuk 4-6.

Daar is baie raakpunte met veral die brief aan Kolosse, maar selfs ook met die brief aan Filippi (die
metafoor van die mense van die lig bv.).

God seën ons om alles in almal te vervul
Lees Efesiërs 1:1-23
Efese was ‘n groot en belangrike stad in wat ons vandag ken as Turkye. Historici bereken dat daar
ongeveer 250 000 mense gewoon het aan die begin van ons jaartelling. Die tempel van Artemis (vgl.
Hand. 19), een van die sewe wonders van die antieke wêreld, was ook daar. Vandag is daar net
ruïnes oor van Efese, naby die moderne stad Selçuk.
Paulus begin sy brief aan hulle met ‘n gesprek met die gemeente wat uitmond in ‘n gebed. In dié
gesprek loof hy God die Vader vir al die seëninge van die Gees wat daar in Christus Jesus aan ons
gegee is (Ef. 1:3-14). In sy gebed bid hy dat die gemeente van Efese God werklik sal kan ken (Ef. 1:1523).
Dit is al genoeg om oor na te dink! God het ons geseën met alles wat ons nodig het vir hierdie lewe.
Die kern daarvan is dat ons God kan ken en met Hom in verhouding kan lewe. Ons oë moet net al
hoe meer daarvoor oopgaan. Dit is iets waarvoor ons self kan en moet bid. En dit is iets wat ons van
God kan verwag – ook vandag.
Let verder op na die volgende in vers 3-14:
•

Paulus herinner hulle aan die rykdom wat daar in God is as Vader, Gees en Seun. Dit is
hierdie tipe uitsprake wat die vroeë kerk oortuig het van die lering van die Triniteit. Maar let
ook op dat Paulus nie probeer om die lering regtig te verduidelik nie. Hy erken dit net, maak
die gemeente opgewonde daaroor en raai hulle aan om hierdie God te loof en te leer ken.
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•

•

•

•

Kyk na die opeenvolgende werkwoorde in hierdie gedeelte. Dit help baie om Paulus se
gedagtegang te volg en dieper in sy boodskap in te kom. Let op bv na die werkwoorde
waarmee Paulus God se werk in ons beskryf in vers 4-6: uitverkies, bestem, prys. God het
ons met die hand uitgesoek; Hy het ons sy kinders gemaak; Daarom moet ons Hom prys. Dit
beteken vir my dat ek nie sy arm hoef te draai om vir my lief te wees nie. Ek hoef Hom ook
nie te probeer beïndruk met wat ek doen nie. Ek kan maar net rustig sy geselskap opsoek en
met Hom in gemeenskap lewe. Jy kan dit met ander werkwoorde ook doen (en ook met
ander Bybelgedeeltes).
Wat my tref – en waaroor ek die res van die dag wil nadink – is dat God ons gekies het om
heilig en onberispelik voor Hom te wees (vers 4). Dit sê vir my drie dinge: dat ek iets van God
moet uitstraal vandag (heilig); dat ek in alles sal streef daarna om reg te doen (onberispelik);
dat ek bewus van God sal lewe in alles wat ek doen (voor Hom). Dit is hoe prakties die
geestelike lewe is. Laat my dink aan Miga 6:8 wat in soortgelyke taal sê dat al wat God van
ons vra is om reg te laat geskied, liefde en trou te bewys en bedagsaam te lewe voor God.
Die uitverkiesing gebeur “in Christus”, soos vers 4 sê. Die feit dat God dit voor die skepping
van die wêreld besluit het, beteken dat God se besluit van die begin af vasstaan. Ons kan
daarop reken dat dit vir ons ook waar is. Die feit dat dit “in Christus” is, beteken dat alles aan
ons binne die verhouding met Christus geskenk word. Dit is waarom dit so uiters belangrik is
om in ‘n verhouding met Hom te lewe. Sonder dié verhouding loop ons die gevaar om God
se gawes aan ons te mis.
Let op hoe Paulus in vers 12 tot 14 met die voornaamwoorde die eenheid beklemtoon wat
in Christus gekom het. Hy praat eers van die Jode met die gebruik van die voornaamwoord
ons: “ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het”. Dan praat hy van die gelowiges
uit die heidense volkere met die gebruik van die voornaamwoord julle: “Deur Christus het
ook julle deel geword van die volk van God”. Dan praat hy van die Heilige Gees wat “julle as
die eiendom van God beseël (het)” (die gelowiges uit die heidene) en op soortgelyke wyse
van die Heilige Gees wat die “waarborg (is) dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe
het” (die gelowiges uit die Jode). In taal wat ‘n mens nogal sterk herinner aan Petrus se
woorde op Pinksterdag (Hand. 2:38-39) begrond Hy dus die eenheid tussen gelowiges uit die
Jodedom en die heidendom in die geloof in Christus en in gawe van die Heilige Gees.
Daarmee spel Paulus die praktiese implikasies uit van die eenheid waarop God die Vader
besluit het, om “alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te
verenig, naamlik onder Christus” (vers 10). En let op dat die eenheid kosmies van aard is, en
nie net kerklik nie.

Let ook op na die volgende interessante perspektiewe in vers 15-23:
•

•

Saam met die dankgebed aan God vir hulle geloof en liefde, bid Hy indringend dat God die
hoop in hulle verder sal aanwakker. Dit is merkwaardig hoe baie kere Paulus oor hierdie
drieling geloof, hoop en liefde skrywe – in ‘n sekere sin een van die kortste opsommings van
waaroor dissipelskap gaan (1 Kor. 13:13 en vele ander plekke in Paulus se briewe). Paulus
hoor dus van hulle dat hulle geloof en liefde groei en dat mense daarvan praat, maar dat
hulle sukkel met die vashou aan God se toekoms vir hulle.
Daarom bid hy dat hulle geestesoë sal oopgaan om die hoop juis in drie goed te sien: 1) in
hulle roeping hier en nou waarvoor hulle met al die geestelike seëninge in die hemel geseën
is, 2) in hulle hemelse erfenis wat nie deur aardse gebeure geraak kan en sal word nie en 3)
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•

•

in die groot krag van God wat in hulle aan die werk is; ‘n krag wat met die opstanding en
hemelvaart van Jesus Christus gedemonstreer is, en vir hulle as ‘n voorbeeld dien van wat
God alles nog vir hulle kan doen.
Let op dat die posisie van Christus as: “hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy”
uitgespel word. Dit het volgens Paulus nie net betrekking op wat nou aan die gebeur is nie,
maar sal selfs in die bedeling wat kom (die nuwe hemel en aarde) van krag wees. En dit is dié
Jesus wat die hoof van die kerk is. Ons sal later meer hieroor nadink, veral in hoofstuk 3 en
dan weer in hoofstuk 6.
En dan een van die rykste en wonderlikste uitsprake oor die kerk – vers 23 – “Die kerk is sy
liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.” ‘n Mens kan baie hieroor sê, maar
dink net nou eers oor die een revolusionêre ding. Paulus sê hier dat die kerk deur God
gebruik word “om alles in almal te vervul”. Dit is nie ‘n klein en onbelangrike opdrag nie. Om
die waarheid te sê, dit is meer as ‘n opdrag. Dit word beskrywe as iets wat doodgewoon
gebeur ... en ons moet daarby inskakel.

Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

God woon in die gemeenskap van gelowiges
Lees Efesiërs 2:1-22
Uit die gesprek en gebed van hoofstuk 1 trek Paulus nou vier gevolgtrekkings in hoofstuk 2-3 wat hy
met ‘n verskeidenheid beelde inkleur. ‘n Mens kan dit so opsom:
1.
2.
3.
4.

God gee aan alle gelowiges plek by Hom as getuienis van sy goedheid – Ef. 2:1-10;
Joodse en heidense gelowiges is saam een nuwe mensheid in Christus – Ef. 2:11-18;
God woon in hierdie gemeenskap van gelowiges as getuienis aan die mensdom – Ef. 2:19-22.
Alle mense kan deel word van die Godsvolk deur Christus Jesus – Ef. 3:1-13

Hy sluit dié gevolgtrekkings af met een van die mooiste gebede in die Bybel – Ef. 3:14-21 – waarin hy
vra dat hierdie hele gemeenskap van gelowiges heeltemal vervul sal word met die volheid van God,
as ‘n getuienis aan alle mense dat hulle in Christus Jesus vrede met God kan geniet.
God gee aan alle gelowiges plek by Hom as getuienis van sy goedheid – Efesiërs 2:1-10
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Paulus eggo weer die refrein wat ’n mens in hierdie gevangenskap briewe raaksien, dat God aan ons
saam met Christus ’n plek in die hemel, dws in Sy teenwoordigheid gegee het. Hy doen dit uiteraard
ter wille van ons, omdat ons Sy kinders in Christus Jesus is. Maar Hy doen dit ook om aan die wêreld
sy geweldige groot genade ten toon te stel as getuienis van sy goedheid wat vir almal bedoel is. Hy
maak van mense wat sy vyande was, sy vriende.
’n Mens kan vers 10 ook as volg vertaal: “Want ons is sy meesterstuk, geskep in Christus Jesus vir
uitnemende projekte, wat God voorberei het, dat ons dit sal uitvoer.” Dit is ’n baie belangrike
perspektief op die geestelike lewe. Ons doen nie maar wat ons wil, of wat een of ander geestelike
leier vir ons voorsê nie. Ons hoor by God in Sy Woord en deur Sy Gees watter dinge Hy wil hê ons by
betrokke moet raak – en dit is die dinge wat ons dan doen. Dit is presies wat Jesus bedoel het, toe hy
aan sy dissipels gesê het (in die verhaal van die Samaritaanse vrou by die put van Jakob): “My
voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.” (Joh. 4:34).
Joodse en heidense gelowiges is saam een nuwe mensheid in Christus – Efesiërs 2:11-18
Paulus kontrasteer hier die “onbesnedenes” – dit is dié nie-Jode wat nie in God geglo het nie – met
die “besnedenes” – dit is die Jode wat deel van die Godsvolk was. Christus het die vyandskap wat
tussen dié twee groot groepe bestaan het, afgebreek soos ’n mens ’n muur sou afbreek. Daar is nou
een nuwe mensheid wat nie net met God nie, maar ook met mekaar versoen is, en nou om vrede
met God en mekaar kan (en natuurlik moet) lewe.
Let op dat die mikpunt van hierdie eenheid die onbelemmerde vrye toegang tot die Vader is deur die
werk van die een Gees.
God woon in hierdie gemeenskap van gelowiges as getuienis aan die mensdom – Efesiërs 2:19-22
Paulus gebruik 5 beskrywings van hierdie gemeenskap van gelowiges: 1) medeburgers, 2) huisgesin,
3) gebou, 4) tempel, 5) geestelike huis. Die eerste twee beelde kom uit die samelewing uit: die
politieke en nasionale sfeer, en die kleiner familie-kring. Die laaste drie beelde kom uit die boubedryf
uit, maar word duidelik geestelik bedoel. Let op dat die gemeenskap van gelowiges nou die tempel
is, en nie ’n kerk nie.
Wat my besonderlik tref is dat Paulus hier skryf dat die gemeenskap van gelowiges ’n plek word
waar God woon. Soos Hy vir ons ’n plek in Sy teenwoordigheid gegee het, so kry Hy ’n plek by ons, in
ons teenwoordigheid. En weereens, dit is nie net ter wille van onsself nie, maar sodat Sy
teenwoordigheid sigbaar kan word vir die wêreld (soos in hoofstuk 3 verder gemotiveer sal word).
Die kerk, as liggaam van Christus, is in ’n besondere sin nou die beeld van God, die imago Dei, soos
die mens dit aanvanklik was (Gen. 1:26). ’n Kerklike gemeenskap wat nie hiervoor leef nie, mis sy
doel.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.
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3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

God vervul ons met krag, geloof, liefde, insig, ervaring en Sy volheid
Lees Efesiërs 3:1-21
In hoofstuk 2 het ons drie van Paulus se vier gevolgtrekkings oor die kerk gelees, wat voortvloei uit
die baie belangrike stelling oor die kerk in hoofstuk 1:22-23: dat God Jesus oor alles in hemel en
aarde aangestel het, en dat die kerk sy liggaam is: “die volheid van Hom wat alles in almal vervul”.
Ons lees vandag die vierde gevolgtrekking: “Alle mense kan deel word van die Godsvolk deur
Christus Jesus” in Efesiërs 3:1-13, waarna ons een van die mooiste gebede in die Bybel – Efesiërs
3:14-21 – sal lees, waarin Paulus vra dat die hele gemeenskap van gelowiges heeltemal vervul sal
word met die volheid van God, as ‘n getuienis aan alle mense dat hulle in Christus Jesus vrede met
God kan geniet.
Alle mense kan deel word van die Godsvolk deur Christus Jesus – Efesiërs 3:1-13
Let op dat Paulus die gelowiges uit die heidene nie net bemoedig van vers 2 af nie, maar dit in ‘n
konteks van ‘n gebed doen: “Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie ...”. Dit is vanuit sy
perspektief op wie God is en wat Hy doen, dat Hy die boodskap van insluiting bring. Hy wil hulle dus
aanmoedig om nie te luister na mense wat moontlik ‘n ander boodskap aan hulle bring, dat hulle
tweedehandse burgers van die koninkryk, of nog erger, steeds buite die koninkryk is nie.
Die geheimenis wat aan Paulus openbaar is, is die goeie boodskap wat hy aan hulle verkondig: in
Christus kan alle mense deel word van die Godsvolk. Om die waarheid te sê, presies dít is Paulus se
opdrag, om aan alle mense hierdie goeie nuus te bring, om die misterie aan almal bekend te maak,
dat hulle in Christus Jesus in verhouding met God kan leef. Let op hoe hy die boodskap ook fundeer
in God as Skepper van alle dinge (Ef. 3:9) en dat dit ‘n boodskap is wat selfs aan elke mag en gesag
van die kosmos bekend gemaak moet word.
Paulus wil hulle verder bemoedig om nie moedeloos te word, omdat hy om hulle ontwil ly en in die
tronk sit nie. Hulle moet dit eerder as ‘n eer beskou. Die agtergrond hiervan is dat Paulus juis nou in
die tronk is weens die aanklag dat hy die tempel in Jerusalem ontheilig het deur ‘n Griek saam met
hom daarheen te neem (Hand. 21:27-29). Hoewel dit onwaar was, het dit waarskynlik die Efesiërs
ontstel, want dié Griek was Trofimus, wat juis van Efese afkomstig was. Paulus wil hulle bemoedig
deur hulle te wys daarop dat in die uitvoering van sy opdrag gebeur het, en dat hulle God se Hand.
daarin moet raaksien.
Mag Christus in julle harte woon, gewortel en gegrondves in die liefde – Efesiërs 3:14-21
Die gevolgtrekking dat alle mense deel kan wees van die Godsvolk, dring Paulus op sy knieë om van
God self te vra dat dié rykdom van hierdie boodskap in sy volheid nie net deur hulle nie, maar deur
alle gelowiges en nog wyer besef sal word. Hy sal in hoofstuk 4 weer terugkeer om die gelowiges aan
te spoor om self ernstig daaraan te werk om die eenheid wat die Gees tussen hulle gesmee het, te
handhaaf. Hier is sy fokus egter om dit van God te vra.
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Let op hoe Paulus hier oor die gemeenskap van gelowiges met praat. Hy beskou hulle as ‘n familie –
dit is wat die woord gemeenskap (patria) in vers 14 eintlik beteken. Dit is ‘n familie wat die grense
van tyd oorskry – hulle is in die hemel en die aarde. Dit is ook ‘n familie wat deur die geslagte heen
EEN gemeenskap bly – vers 21.
En sy droomgebed vir hierdie familie van gelowiges is dat hulle almal werklik heeltemal vervul sal
word met die volheid van God – soos hy al in Efesiërs 1:23 God se droom vir die kerk uitgespel het.
Hy spel dit in ses bedes uit:
•
•
•
•

•
•

Hulle het in die eerste plek innerlike krag nodig – iets wat die Gees doen in ons harte en wat
die hoop in ons brandend hou.
Hulle het in die tweede plek geloof nodig, want dit is hoe Christus ‘n woonplek in ons harte
kry, sodat Hy ‘n werklikheid in elkeen word.
Daardeur sal hulle hele lewe in die derde plek in die liefde gewortel en gegrondves wees,
wat onontbeerlik is om werklik vrug te kan dra.
Paulus bid ook dat hulle in die vierde plek sal groei in hulle insig in hoe ver die liefde van
Christus strek, want dit sluit alles en almal in. Let op hoe Paulus letterlik die liefde van
Christus as ‘n soort driedimensionele kubus beskryf wat ons hele werklikheid insluit. Paulus
se dimensies van wyd, ver, hoog, en diep beskryf ‘n driedimensionele werklikheid, die
breedte, lengte, hoogte, en diepte daarvan.
Maar insig is nog nie alles nie! In die vyfde plek bid Paulus dat hulle Christus se liefde sal ken,
d.w.s. dit sal ervaar, ‘n liefde wat eintlik ons begrip en insig te bowe gaan.
En Paulus sluit in die sesde plek af met ‘n gebed dat hulle heeltemal vervul sal word met die
volheid van God, presies dít wat hy bely het van die kerk in Efesiërs 1:23.

En dit is wat God in hulle sal bewerk, om die waarheid te sê, Hy kan ook nog meer doen as wat
Paulus (of ons) kan bid of dink – oneindig meer! Daarom kom alle eer aan God toe, in die kerk, in ons
persoonlike lewens, in die wêreld, en tot in alle ewigheid.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Om saam in alle opsigte te groei na Christus toe
Lees Efesiërs 4:1-16
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Paulus begin hierdie hoofstuk met ‘n frase wat baie herinner aan Filippense 1:27: “Laat julle
lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het.” In
Filippense praat Paulus van ‘n ooreenstemming met die evangelie van Jesus Christus, hier van ‘n
ooreenstemming met die roeping wat hulle van God ontvang het. Die roeping het dus te make met
die wyse waarop die evangelie in die wêreld tot sy reg kom.
En Paulus spel dié lewenswandel waarnatoe hulle geroep is uit in 5 aspekte: beskeie, vriendelik,
geduldig, verdraagsaam en die handhawing van eenheid. Dit is die dinge waarop gefokus moet word
in die proses om aan God gehoorsaam te wees.
Let op dat die eenheid vir Paulus belangriker is as die ander aspekte, en dat hy in vers 4-6 die
motivering vir eenheid gee deur 7 manifestasies van die eenheid te beskrywe: daar is één liggaam,
Gees, hoop, Here, geloof, doop, God en Vader. Daarmee gee hy ‘n Trinitariese (Gees, Here [Jesus],
God [Vader]) sowel as ‘n gemeentelike begronding van eenheid (liggaam, hoop, geloof, doop). God is
een wese, al is Hy drie persone. En die geloofsgemeenskap is een, al is hulle verskillende mense en
het hulle selfs verskillende rolle.
Paulus motiveer God se genadegawes met die Messiaanse interpretasie van Psalm 68:19. Dié psalm
praat van God as die oorwinnaar wat na Sion toe terugkeer en geskenke ontvang van dié wat
verslaan is. Paulus praat van Christus wat neergedaal het uit die hemel na die aarde en die magte
verslaan het. As verhoogde en verheerlikte Here vul Hy alles met sy teenwoordigheid en gee aan alle
gelowiges genadegawes.
En let op dat die genadegawes aan almal gegee is, omdat alle gelowiges één is. Sommige gelowiges
is selfs gawes – die begin van ons ampsbeskouing – in terme van hulle rolle: apostels, profete,
evangeliste, herders en leraars. Die eerste 3 kategorieë van gawes was mense wat baie keer gereis
het om die evangelie te bring (hoewel sommige evangeliste hulleself ook gevestig het [Hand. 21:8]),
en die laaste 2 was baie keer meer gevestig in ‘n spesifieke werkkring.
Maar, hulle almal het net een doel, en dit is om die liggaam van gelowiges toe te rus vir die gebruik
van hulle gawes, sodat die kerk in sy doel kan slaag, om in alle opsigte te groei na Christus toe. Soos
elkeen sy funksie vervul, bou die liggaam homself op in liefde.

Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Die Heilige Gees vervul ons om heilig en in liefde te leef
Lees Efesiërs 4:17-5:20
Paulus beweeg nou van die beskrywing van hoe die kerk behoort te werk, na hoe hulle lewens
behoort te werk. En in drie perikope beskryf hy hoe dié lewe daar moet uitsien: 1) ‘n heilige lewe –
Efesiërs 4:17-24; 2) ‘n lewe in liefde – Efesiërs 4:25-5:5; 3) vervul met die Heilige Gees – Efesiërs
5:6-20.
‘n Heilige lewe – Efesiërs 4:17-24
Dit is interessant vir my dat Paulus se appèl op ‘n heilige lewe (vers 24) gebaseer is op wat God reeds
vir hulle gedoen het (vers 20), en wat in die kerk se groei na Christus toe geïllustreer word (vers 1516).
Paulus sê nie vir hulle: kry julle lewens reg sodat julle deel van die kerk en van die gemeenskap van
gelowiges kan word nie. Hy sê in teendeel: julle is deel van die kerk en van die gemeenskap van
gelowiges – tree dan op as mense van wie dit waar is. Dit is ómdat ons die Here leer ken het, en
ómdat ons in ‘n gemeenskap van gelowiges tereg gekom het, dat ons eintlik nie anders kan as om
regtig te breek met die ou sondige mens in ons, en ons gees en gedagtes nuut kan word nie.
Ons roeping om as nuwe mense te lewe wat na die beeld van God gespek is, begin by ons insluiting
in die liggaam van Christus, iets wat God in ons lewens bewerk het. En dit help my verstaan dat
veroordeling van mense vir hulle onkunde of selfs losbandigheid (vers 19) nie help nie, want
daardeur druk jy mense weg van presies die plek waar hulle kennis en genesing kan kry. Wat wel
ongelooflik belangrik is, is dat ons ‘n ernstige beroep op mense kan maak (wat onkundig of losbandig
lewe) dat hulle moet optree soos hulle Christus leer ken het, en moet breek met dít wat na regte
agter hulle lê.
‘n Lewe in liefde – Efesiërs 4:25-5:5
Paulus brei hier uit op hoe só ‘n lewe lyk. En hy fokus op baie praktiese aspekte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om die waarheid te praat, veral omdat ons een familie is (vers 25);
Om nie te sondig as jy kwaad raak, en veral nie lank kwaad te bly nie (vers 26-27);
Om hard te werk sodat jy iets het om die armes mee te dien (vers 28);
Om opbouende gesprekke te voer (vers 29);
Om die Heilige Gees toe te laat jou lewe te beheer (vers 30);
Om niks te doen wat sleg is nie (vers 30);
Om goedgesind en hartlik te wees (vers 32);
Om in liefde te lewe, soos God dit vir ons ‘n voorbeeld gegee het (5:1-2);
Om soos heiliges (dit is die Griekse woord wat met gelowiges vertaal is) te lewe (5:3-5).

Dit herinner aan Paulus se woorde aan die gemeente in Filippi (4:4-9).
Vervul met die Heilige Gees – Efesiërs 5:6-20
Paulus gebruik die baie bekende metafoor van die verskil tussen lig en duisternis om die Efesiërs te
help onderskei tussen die onwaarhede waarmee mense baie keer vir ons probeer mislei. ‘n
Eenvoudige maatstaf is of ‘n spesifieke optrede in die lig gedoen kan word, en of jy dit eerder in die
donker wil doen, en wil hê dat ander mense nie daarvan weet nie. Laat ‘n mens dink aan die riglyne
vir Corporate Governance (King) wat insluit dat iets wat jy in ‘n maatskappy doen aan die volgende
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vier toetse onderwerp moet word: deursigtigheid, verantwoordbaarheid, verantwoordelikheid, en
billikheid.
Maar dit gaan nie net om ‘n eie onderskeiding wat jy moet aanlê om te weet of jy iets mag of nie
mag doen nie. Dit gaan oor die liggaam van Jesus Christus wat saam onderskei – let op die meervoud
van die voornaamwoorde wat Paulus hier gebruik: “moenie dat iemand julle mislei nie”, Vra julle
voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is”. En daarby moet die lig laat skyn word op dié dinge
wat eerder in die geheim en in die donker gehou wil word.
“Wees baie versigtig hoe julle lewe” – vers 15 – veral deur te wete te kom wat die Here wil dat julle
moet doen (vers 17).
Vanuit hierdie perspektief van ‘n heilige lewe, wat in liefde geleef word, verstaan ‘n mens dat Paulus
se opdrag om die Heilige Gees toe te laat om hulle te vervul die enigste manier is waarop heiligheid
en liefde ‘n werklikheid kan word (vers 18). Let ook op dat dit nie net oor die Gees gaan nie, maar
ook oor Jesus, die Here (sing tot sy eer), en ook oor die Vader (dank Hom oor alles).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Ander se belange word eerste gestel in die huwelik, gesin en werkplek
Lees Efesiërs 5:21-6:9
Paulus vervolg om oor die lewenstyl te gesels wat in die huwelik, huisgesin en werksomgewing
gehandhaaf moet word – soos hy dit ook in die brief aan Kolosse gedoen het.
Die huweliksverhouding – Efesiërs 5:21-33
Die beskrywing van die huweliksverhouding begin by die algemene opdrag dat Christene uit eerbied
vir Christus aan mekaar onderdanig moet wees. Mans en vrouens het almal hierdie opdrag. Trouens,
in die Grieks word die woord net in vers 21 gebruik en veronderstel in vers 22 waar van die vroue
spesifiek gepraat word.
Die Engelse vertaling submit (NIV) of yield (NCV) vir die Griekse woord hupotasso help ons miskien
meer as die Afrikaanse vertaling van onderdanigheid. Want die idee agter submit is dat die belange
van die ander persoon eerste gestel word.
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Ten opsigte van vroue word die onderdanigheid verder uitgespel in terme van hulle
huweliksverhouding. Hulle moet die belange van hulle mans eerste stel, soos Christene dit in elk
geval vir mekaar doen.
Ten opsigte van mans word die onderdanigheid uitgespel in terme van hulle liefde, die gee van
hulleself in versorging. Die Griekse woord is agapê wat beteken liefde ten spyte van, d.w.s. ‘n liefde
wat standvastig bly ten spyte van uiterlike of innerlike omstandighede. Die mans moet dus ook hulle
vroue eerste stel, soos Christene die in elk geval doen.
Onderdanig wees (submit, yield) en liefhê (ten spyte van) is dus eintlik voëls van eenderse vere (vgl 1
Kor. 7 waar Paulus op soortgelyke wyse praat oor die seksuele verhouding). In albei gevalle
kwalifiseer Paulus dit daarby met die frase “soos aan Christus”. Die kwaliteit van die
huweliksverhouding moet gebaseer word op hoe ons met Christus in verhouding lewe.
Die gesin – Efesiërs 6:1-4
Let op hoe Paulus oor die wet praat en dit uitlê in terme van die gesinsverhoudinge (5de gebod). Hy
koppel dit aan die belofte van die Here waaraan seën en ‘n lang lewe gekoppel is. Maar die gebod
word uitgebrei om dieselfde tipe aanspraak op die ouers te plaas dat hulle “soos die Here dit wil” by
hulle kinders betrokke moet wees en hulle versigtig hanteer sodat hulle nie opstandig raak en die
dissipline hulle wegdruk nie.
Gesagsgrense word nie deur geloof in Christus opgehef nie, maar sagter gemaak en beperk in terme
van die uitvoering daarvan. Kinders moet uiteindelik groot word soos die Here dit wil, en ouers moet
alles in hulle vermoë doen om dit reg te kry.
Die werkplek – Efesiërs 6:5-9
Soos huweliksmaats en gesinne teenoor mekaar met eerbied en liefde moet optree, so moet dit ook
in die werkplek gebeur, weereens “soos aan Christus”. Practicing the Presence of God is nie deur
Brother Lawrence uitgevind nie, maar reeds deur Paulus aan slawe voorgeskryf! En eienaars word
aangeraai om te dink daaraan dat die Here niemand voortrek nie, en hulle dus nie beter as hulle
slawe in die oë van die Here is nie. Belangrike gedagtes vir die tyd waarin Paulus-hulle gelewe het.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Soek julle krag in die Here en in sy groot mag
Lees Efesiërs 6:10-24
Paulus sluit sy brief af met ‘n fokus op wat 'n mens krag gee in die publieke stryd om standvastig te
bly in en vir die evangelie van Jesus Christus. God is besig om sy een nuwe mensheid te vestig (hfst.
2) en deur die kerk uit te brei (hfst. 3-4) en wil deur die krag wat Hy gee, sorg dat die liggaam van
Christus die oorwinning sal behaal in die stryd om geestelike lojaliteit in die lewe van mense. Dit is ‘n
geestelike stryd wat met die ideologieë en verstaansraamwerke van mense en sisteme te make het –
polities, ekonomies, en kultureel – sowel as met die kosmiese magte wat daaragter sit.
Dit sluit aan by wat Paulus al vroeër gesê het en bou op die uitsprake van God wat krag gee. Ons het
juis nodig dat ons oë oopgaan vir die groot krag wat God in ons ontketen het, soos Paulus al in
Efesiërs 1:19 geskrywe het: “Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet ... hoe
geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo”!
En die rede waarom dit belangrik is, is omdat dit net God se krag is wat ons in staat sal stel om op
ons pos te kan bly en mee te werk aan die vestiging en uitbreiding van die evangelie! Ons voer die
stryd nie alleen nie.
Dit is interessant om te sien wat die dinge is waardeur ons die krag van God ervaar en toelaat in ons
lewe. Paulus noem 7 maniere, waarvan net een, die Woord, met ‘n aanvalswapen gekoppel word,
die swaard:
1. Waarheid – in die lig van Efesiërs 5:6-20 het dit te make met die vasstaan in die lig van die
waarheid, teen die onwaarhede wat mense verkondig (Ef. 5:6) sowel as om die vrugtelose
praktyke van die duisternis aan die kaak te stel (Ef. 5:11). In ons toewyding aan die waarheid,
ervaar ons God se krag wat ons vol maak van Homself. Die waarheid is soos ‘n gordel
waarmee ‘n soldaat sy jurk opgebind het, sodat hy makliker kon beweeg. Dit maak ons vry in
ons binneste van verslawing en weerbaar teen versoeking in die publiek.
2. Vryspraak (geregtigheid) – dit het te make met die feit dat in Christus ons in die regte
verhouding met God gekom het, en dat ons nou vrye toegang tot die Vader het. In ons
blydskap oor God wat ons aangeneem het, volledig uit genade, ervaar ons die krag om
standvastig te bly in die wêreld.
3. Getuienis – die bereidheid om die evangelie na mense te neem, is ‘n kragtige bevestiging
van God se werk in jou eie lewe. Dit is soos die skoene aan die voete van die soldaat wat
sorg dat hy oor ruwe terrein kan beweeg, met die getuienis van die goeie nuus van die
evangelie vir alle mense.
4. Geloof – die vertroue op God en die afhanklikheid van wat Hy doen, is die enigste manier om
die aanslag van die bose af te weer. Dit is soos ‘n skild wat jou beskerm teen die brandpyle
van die vyand. Let op dat daar nie ‘n pyl en boog in die hand van die gelowige is nie, net ‘n
skild om weerbaar te wees.
5. Verlossing (redding) – as vryspraak die objektiewe werk van Christus in ons lewe is om ons in
die regte verhouding met God te bring, is verlossing die subjektiewe diep oortuiging in ons
binneste dat God dit inderdaad goed bedoel met ons en ons vir Homself as kinders
aangeneem het. Dié oortuiging funksioneer soos ‘n helm op ons kop wat die sentrum van
ons lewe, ons brein, beskerm.
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6. God se Woord – die enigste aanvalswapen is die Woord van die Gees, soos Paulus dit stel. En
let op dat die Heilige Gees en die Woord direk aan mekaar gekoppel word. Die een kan nie
sonder die ander nie – albei is nodig om regtig in God se wil vir jou lewe te kan wandel.
7. Gebed – dit is die aspek waarop die meeste uitgebrei word. Let op dat gebed allesomvattend
is – by elke geleentheid, gedurig, vir alle gelowiges, vir die evangelie.
Paulus gebruik ‘n oorlogsmetafoor (soos Jesaja ook gereeld doen) wat hy uitspel in terme van ‘n
wapenrusting, gordel, borsharnas, skoene, skild, en swaard. Omdat dit ‘n geestelike stryd is wat met
dié wapens gevoer word, is die term “geestelike oorlogvoering” gemunt, ongelukkig met ‘n inkleding
wat soms min met die teks self te make het.
Kyk weer na die dinge wat Paulus uitlig, en jy sal sien dat sy opdrag nie direk met ‘n aanval op die
bose magte te make het nie, inteendeel, eerder met ‘n fokus op drie aardse goed: 1) mense aan wie
die evangelie verkondig moet word (vers 15), 2) mense vir wie gebid moet word (vers 18-19) en 3)
jou persoonlike lewe, waarin jy vas moet staan in die waarheid, vryspraak, getuienis, geloof,
verlossing, die Woord en gebed. Nie een opdrag het met die kosmiese magte as sodanig te make nie.
Deur vas te staan in die waarheid en die geloof, deur te bid en te getuig word weliswaar die mag van
die bose in mense se lewens gebreek – die mag van die politiek, ekonomie en kultuur – maar altyd
met werklike mense in die oog. Daarmee ontken ek nie die bestaan van die duiwel en bose magte
nie, maar fokus op dít wat die teks van ons vra – en die teks vra nie ‘n direkte geveg met die Bose
nie, maar ‘n betrokkenheid by werklike mense. Selfs die engele skram van ‘n direkte geveg met die
duiwel weg, sê Judas 8-11. Hoe ons geestelike oorlogvoering dus die kosmiese magte raak, word nie
dieper deur Paulus hier uitgespel nie.
Paulus sluit af met die enigste persoonlike woord aan hulle, oor Tigikus, die getroue dienaar, wat
hulle persoonlik sal inlig oor Paulus se situasie, en waarskynlik ook vir hulle die brief sal bring (soos
ook die ander gevangenskap briewe).
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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16. Gemeentes dra en beskerm die waarheid – 1 Timoteus
Die 2 briewe aan Timoteus, sowel as die brief aan Titus, staan bekend as die pastorale briewe.
Sommige voeg Filemon ook daarby. Dit is briewe wat aan hulle as pastors gerig is en handel oor hoe
hulle die pastorale bediening van hulle onderskeie gemeentes moet behartig. Daarom word sterk
aandag gegee aan hulle persoonlike roepingsbewussyn, gefokus op hoe om die regte leer en lewe te
handhaaf in ‘n situasie waar daar toenemend valse leerstellings die kop uitgesteek het, en aandag
gegee aan die funksionering van die gemeente in terme van ouderlinge, diakens en ander geestelike
werkers.
Hoewel daar baie verskil van mening is onder geleerdes wanneer die briewe geskrywe is, en of dit
hoegenaamd deur Paulus geskrywe is, lyk dit uit die briewe se eie interne gegewens asof die eerste
brief aan Timoteus van ‘n tyd net na die gevangenisskap in Rome praat, want Paulus skryf dit
waarskynlik uit Masedonië (1 Tim. 1:3) in 62-63 n.C. Die brief aan Titus kom waarskynlik ook uit
hierdie tyd, en wel net nadat Paulus vir Titus agtergelaat het in Kreta (Tit. 1:5). Dit veronderstel dat
Paulus ‘n “vierde sendingreis” onderneem het deur Masedonië, Klein-Asië en Kreta, voor hy hom
weer in Rome bevind. Die tweede brief aan Timoteus word duidelik weer uit die gevangenis in Rome
geskryf (2 Tim. 1:8, 17; 2:9) waarskynlik in 63-64 nC. Hierdie geskiedenis word dus nie deur die boek
Handelinge beskrywe nie.
Timoteus was afkomstig van Listra en het heel moontlik tot bekering gekom met Paulus se eerste
besoek daar tydens sy eerste sendingreis. Dit is die plek waar Paulus gestenig is en as’t ware uit die
dood opgestaan het (Hand. 14:19-20). Timoteus se pa was ‘n Griek, en sy ma, Eunice, ‘n Joodse
Christen – soos trouens sy ouma Loïs ook was (Hand. 16:1; 2 Tim. 1:5). Met Paulus se tweede besoek
aan Listra het Timoteus by Paulus aangesluit nadat hy besny is, waarskynlik omdat sy ma ‘n Jodin
was. In Timoteus het Paulus ‘n jong gelowige gevind wat met oorgawe hom aan die bediening gegee
het.
Timoteus is met die skrywe van die brief die pastor van Efese, die plek waar Paulus ook vroeër lank
gewerk het (Hand. 18-20).
‘n Kort oorsig van tekste waarin Timoteus in die NT genoem word
•

•
•

Timoteus was van Listra, ‘n plek waar Paulus op sy eerste sendingreis die evangelie
verkondig het. Hy is daar gestenig en uit die stad gesleep onder die indruk dat hy dood was.
Na die gelowiges rondom hom kom staan het, het hy weer opgestaan en het sy reis
voortgesit – Handelinge 14:1-20. Met sy tweede sendingreis het Paulus weer by Listra
aangedoen en die jong Timoteus gewerf om saam met hom die evangelie verder te
verkondig – Handelinge 16:1-3. In sy latere brief aan Timoteus verwys Paulus terug na sy
lyding in Listra, en vervolg dan met die opdrag aan Timoteus om nie terug te deins vir
vervolging nie, maar voluit te doen wat die Here se opdrag aan hom is – 2 Timoteus 3:11. Dié
verwysing veronderstel dat Timoteus goed bewus was van Paulus se besoeke aan Listra en
moontlik van die ervarings van Paulus eerstehands waargeneem het.
Timoteus word in Listra besny ter wille van die Jode, omdat sy ma-hulle Jode was –
Handelinge 16:3 en 1 Korintiërs 9.
Timoteus bedien hierna saam met Paulus in Berea, maar bly in Masedonië agter saam met
Silas toe Paulus alleen na Athene vertrek – Handelinge 17:10-15.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Timoteus sluit aan by Paulus in Korinte en bedien daar saam met hom – Handelinge 18:5 en
2 Korintiërs 1:19.
Timoteus word genoem in Paulus se brief aan Tessalonika terwyl hulle in Korinte werk – 1
Tessalonisense 1:1; 3:2,5,6.
Word van Efese na Korinte gestuur om die gemeente te bedien namens Paulus, terwyl hy op
sy 3de sendingreis in Efese werk – 1 Korintiërs 4:17; 16:10.
Word weer gestuur na Masedonië op die 3de sendingreis – Handelinge 19:22.
Word genoem in Paulus se brief aan Korinte wat hy in Masedonië skryf – 2 Korintiërs 1:1,19
Word uit Masedonië gestuur na Troas – Handelinge 20:4
Werk saam met Paulus in Korinte aan die einde van die 3de sendingreis, net voor hulle die
dankoffer Jerusalem toe sou neem – Romeine 16:21
Skrywe 6 briewe saam met Paulus: die 2de brief aan Korinte – 2 Korintiërs 1:1 – die brief aan
die Filippense – Filippense 1:1 – die brief aan Kolossense – Kolossense 1:1 – die briewe aan
Tessalonika – 1 Tessalonisense 1:1; 2 Tessalonisense 1:1 – die brief aan Filemon – Filemon
1:1.
Word waarskynlik gestuur na Filippi – Filippense 2:19, 22.
Word definitief gestuur na Tessalonika – 1 Tessalonisense 3:2,5.
Beland self in die tronk, waarskynlik in Rome, en word weer vrygelaat, hoewel ons nie enige
verdere detail het wat daarna gebeur nie – Hebreërs 13:23.
Word genoem in die groeteboodskap aan Rome – Romeine 16:21.
Word deur Paulus verbind aan Markus – 2 Timoteus 4:11.

‘n Lewe in geloof wat pas by die gesonde leer
Lees 1 Timoteus 1:1-20
Let op hoe doelgerig Paulus hierdie brief skrywe. In hierdie eerste hoofstuk groet Paulus hom (1 Tim.
1:1-3), beweeg onmiddellik na ‘n bespreking van die uitdaging van die mense in Efese wat valse
leerstellings versprei (1 Tim. 1:4-7), en gee vir Timoteus twee teologiese argumente as skietgoed
(regte gebruik van die wet; regte begrip van die evangelie – 1 Tim. 1:8-17) en eindig met ‘n oproep
aan hom om die goeie stryd van die geloof te stry (1 Tim. 1:18-20), dws ‘n lewe in geloof wat pas by
die gesonde leer.
Die sleutel tot ‘n begrip van hierdie valse leraars se beheptheid met mitiese verdigsels, eindelose
geslagsregisters en ‘n fokus op die wet, lê waarskynlik in die feit dat hierdie kennis ‘n skyn van diepte
en misterie gehad het, iets wat net vir die ingewydes bedoel is, en net deur hulle verstaan kan word.
Die evangelie van Jesus Christus is daarenteen ‘n baie publieke geloof, iets wat aan ‘n kind
verduidelik kan word, en wat oor ‘n rein hart en goeie gewete, en opregte geloof en liefde gaan.
Kennis is goed, maar net nuttig, as dit die doel dien dat ‘n mens in jou geloof in God gevorm word.
Daarom moet die dwaalleraars teëgegaan word, nie om hulle net te verneder of aan die kaak te stel
nie, maar met die doel om hulle in liefde reg te help. Dit is soos die tug altyd moet werk, om mense
in liefde te help om weer van binne af te herstel om die gesonde leer aan te hang.
Paulus fokus dan op die regte verstaan en gebruik van die wet, en lê dit uit as iets wat eintlik vir die
ongehoorsames bedoel is – en hy gee ‘n lysie van die mense vir wie dit bedoel is. Hy ignoreer nie die
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wet omdat daar verkeerde uitlegte daarvan gemaak is nie, maar wys op die impak daarvan in die
gesonde leer en lewe van die gemeente.
Dit is uiters belangrik om raak te sien dat hy moeite doen om die wet as in ooreenstemming met die
evangelie (vers 11) uit te lê! Die fokus van die evangelie is om vir dié sonde te kan nee-sê weens
insig wat gelowiges in die heerlikheid van die “goeie God” verkry sodat hulle Hom kan dien.
Dit is met hierdie woorde in gedagte – die regte begrip en gebruik van die wet; die regte begrip en
verstaan van die evangelie – en daarby ook vir Paulus as voorbeeld van hoe God se genade werk,
dat Timoteus die goeie stryd moet stry, aan die geloof moet vashou en ‘n goeie gewete moet behou.
Let ook op dat die volle OT wet volgens Paulus geldig bly vir almal wat die Here nie dien nie. Daarom
kan ‘n mens die afleiding maak dat dit juis die wet se verbod is op sondes wat die huwelik bedreig –
die sewende gebod op egbreuk – wat waarskynlik die agtergrond is vir die twee woorde wat hier
met onsedelike (pornois) en selfdegeslag (arsenokoitai) seksuele gedrag verbind word.
Die ander Griekse woord in die konteks, ontvoerders (andrapodistês), het ook die moontlikheid van
‘n seksuele konnotasie. In terme van die fokus hier op die uitleg van die wet, sou ‘n mens die
uitsprake van Paulus met die tweede tafel van die wet as volg kon verbind:
•
•
•
•
•

“diegene wat hulle vaders en moeders doodmaak” kan uitgelê word as in ooreenstemming
met die vyfde gebod: “Eer jou vader en jou moeder”;
die wat “mense vermoor” kan verbind word met die sesde gebod: “Jy mag nie moord pleeg
nie”;
die “manlike prostitute” en “mans wat met mans intiem verkeer” met die sewende gebod:
“Jy mag nie egbreuk pleeg nie”;
die “ontvoerders” kan verbind word met die agtste gebod: “Jy mag nie steel nie”;
die “leuens vertel” en die “meineed pleeg” kan verbind word met die negende gebod: “Jy
mag nie vals getuienis teen ’n ander gee nie”.

Dat daar ‘n sterk moontlikheid is dat die Tien Gebooie hier as agtergrond dien vir Paulus se
gedagtegang kan nie ontken word nie.
Paulus is dus konsekwent negatief in sy hantering nie net van enige tipe seksuele dade wat die
familie en die huwelik bedreig nie, maar ook van enige selfdegeslag seksuele gedrag, of dit nou teen
betaling/weens ontvoering was of nie. Dit pas nie in by sy prentjie van die huwelik en die gesonde
uitlewing van seksualiteit nie.
Vanuit Paulus se persoonlike Damaskus-ervaring kan hy onomwonde verklaar dat die genade en
geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus betroubaar is en sonder voorbehoud aanvaar kan
word. Trouens, Paulus is by uitstek ‘n voorbeeld van hoe ruimhartig God is, omdat Hy hom aanvaar
het ten spyte van sy vervolging van Jesus in die tyd van sy ongeloof.
Dit is met hierdie woorde in gedagte – 1) die regte begrip en gebruik van die wet; 2) die regte begrip
en verstaan van die evangelie; 3) Paulus as voorbeeld van hoe God se genade werk – dat Timoteus
die goeie stryd moet stry, aan die geloof moet vashou en ‘n goeie gewete moet behou. Hy moet ook
homself onthou van diegene wat juis nie dít reggekry het nie (Himeneus [ook 2 Tim. 2:17] en
Aleksander [ons weet nie wie dit presies was nie – kyk self na die volgende verwysings van ‘n
Aleksander: Hand. 4:6; Mark 15:21; Hand. 19:33; 2 Tim. 4:14]), sodat sy geloof nie ook soos hulle s’n
skipbreuk ly nie. Die verwysing na “aan die Satan oorgegee” beteken waarskynlik dat hulle
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lidmaatskap van die gemeenskap van gelowiges opgesê is. Hulle was dus nie meer geag as deel van
die koninkryk van die lig nie, maar deel van die koninkryk van Satan.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

‘n Lewe in gebed deur mans en vrouens
Lees 1 Timoteus 2:1-15
Waar Paulus nou raad vir Timoteus gegee het oor hoe om dwaalleraars en dwalinge as sodanig te
hanteer, fokus hy nou op die positiewe riglyne vir die werk in ‘n gemeente.
En let op waarmee hy begin. Nie met die prediking of die organisasie nie, maar met gebed. En hy
spel die werkswyse daarin uit ook in terme van mans (1 Tim 2:1-7) en vroue (1 Tim. 2:8-15).
Daarna eers, in hoofstuk 3, skets hy die wyse waarop die leierskap in die gemeente moet
funksioneer, ouderlinge en diakens, altyd met die fokus van die gemeente in gedagte, 1) dat hulle
die gemeente is van die lewende God, en 2) dat die gemeente “die draer en beskermer is van die
waarheid” (vers 15).
Gebed – 1 Timoteus 2:1-7
Soos in die brief aan Efese word gebed as een van die belangrikste dinge genoem wat ‘n gemeente
kan beoefen. En die gebed is nie net privaat vir die behoeftes van enkelinge of selfs van die
gemeente nie, maar vir alle mense. Hoewel regeerders uitgesonder word, veral met die oog op ‘n
rustige en stil lewe in volkome toewyding aan God in alle eerbaarheid, bly die fokus alle mense. En
Paulus is baie ernstig daaroor dat God se wil is dat alle mense gered word en tot kennis van die
waarheid kom – en onthou dat die gemeente die draer van die waarheid is, soos ons in die volgende
hoofstuk gaan sien.
Dit is na alles ook die hart van Paulus se roeping, om die boodskap hiervan aan alle nasies te bring.
Die boodskap van Christus as Middelaar is die motivering vir sy lewensmissie. Almal moet hoor van
die Middelaar wat versoening bring tussen mense en God. En hiervoor moet die gemeente
voortdurend en volhardend intree.
Mans en vroue in die erediens – 1 Timoteus 2:8-15
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Steeds in die konteks van gebed in die gemeente, is Paulus se raad aan mans dat hulle by elke plek
van samekoms moet bid, en moet sorg dat hulle dit met ‘n skoon gewete en sonder onmin en twis
doen. Vir vroue is Paulus se raad dat hulle publieke gebede op soortgelyke wyse met waardigheid,
beskeie en ingetoë (dit kan seksueel geïnterpreteer word, d.w.s. nie uitlokkend nie) gedoen moet
word. Vroue se versiering moet daarom eerder goeie werke wees as haarkapsels, goud of pêrels, of
duur klere. Dit gaan dus nie oor uiterlike dinge in die geloofsgemeenskap nie, maar oor die innerlike
karakter wat van hulle moet uitstraal. Dit beteken nie dat mooi klere verkeerd is nie, maar dat ‘n
mooi karakter belangriker is.
Daar moet dus by mans en vroue geen wedywering of vertoon teenoor mekaar wees nie, sodat die
gemeenskap van gelowiges nie verskeur word daardeur nie. En let op dat dit in die konteks van hulle
saamstaan in gebed uitgespel word. Gebede in die geloofsgemeenskap word deur mans en vroue
gelewer (vgl. 1 Kor. 11).
Dan gaan Paulus verder om ‘n spesifieke probleem rondom vroue in die erediens aan te spreek.
•

•

Dit kan volgens sommige geleerdes wees dat van die vroue in Efese die vryheid misbruik het
wat hulle gekry het in die kerk (Gal. 3:29) – anders as in die Joodse sinagoge waar hulle moes
stilbly – om oor te vat in die Christelike erediens op ‘n onordelike wyse.
Dit kan volgens ander geleerdes wees dat van die vroue boonop ‘n vals lering aangehang het
dat vroue ‘n voorrang bó mans het vanuit die perspektiewe van ‘n moeder-god kultus
(Kroeger & Kroeger). Dit word verbind aan die moontlikheid dat daar ‘n groep ryk vroue was
wat die Bybelse lering oor die skepping verwerp het en geleer het dat Adam uit Eva gebore
is, en daarby van huis tot huis dit aan gemeentelede verkondig het (1 Tim. 5:13). Die groep –
moontlik selfs ‘n spesifieke vrou – het dus nie net geleer dat vroue op ’n gelyke voet hanteer
moet word soos Paulus dit in sy briewe geskrywe het nie. Hulle/sy wou vroue ‘n groter rol in
die gemeente as mans laat speel.

Daar is baie geskrywe hieroor en dit is moeilik om die kaf van die koring te skei.
Wat my help om Paulus se uitsprake hier te interpreteer, is die verskillende getuienisse in die NT oor
die aktiewe rol van vroue in die geloofsgemeenskap, sowel as Paulus se ander lering oor vroue in sy
briewe.
•

•

•
•

Onthou bv. dat daar baie vroue was wat as diakens en mede-werkers opgetree het, selfs as
leraars (Phoebe) en apostels (Junia) soos ons in Romeine 16 gelees het. Daar was ook vroue
as huiskerk leiers/eienaars, soos onder andere Lidia (Hand. 16:40), Maria (Hand. 12:12),
Priscilla (Hand. 18:26) en Nimfa (Kol. 4:15).
Onthou ook dat die groot prediker Apollos, wat so ’n groot aanhang in Korinte gehad het,
deur Priscilla, ’n vrou, en Akwila onderrig is (Hand. 18:24-26). Priscilla word nie net op gelyke
voet met haar man Akwila gereken nie, maar word meer kere eerste genoem waar hulle as
egpaar vermeld word.
Paulus erken ook eksplisiet die onderrig wat Timoteus se ouma en ma aan hom as kind
gegee het (2 Tim. 1:5; 3:14-15).
In sy vorige brief aan Korinte het Paulus baie duidelik geleer dat vroue saam met die mans
mag bid en profeteer – die Woord uitlê – in die gemeente (1 Kor. 11:5). Hy sal ná hierdie
brief aan Timoteus ‘n brief skryf aan Titus in Kreta met die spesifieke opdrag dat vroue (ten
minste) ander vroue kan onderrig (Tit. 2:3-5)
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Die “swyg”-verbod kan dus in hierdie teks nie ‘n verbod op bid, profeteer of lering wees nie, maar
eerder ‘n verbod op onordelike gepratery in die gemeente – soos in 1 Korintiërs 11 – óf ‘n verbod op
‘n vals lering oor die voorrang van die vrou bo die man.
As ‘n mens laasgenoemde interpretasie aanvaar, is die uitsprake oor Adam en Eva dan moontlik
gemik teen die vals lering van die moeder-god kultus wat Eva die oermens gemaak het waaruit die
menslike geslag uitgespruit het.
Die uitsprake oor geboorte aan die einde van die gedeelte was weer moontlik gemik op ’n ander vals
valse lering dat vroue in die Christelike geloofsgemeenskap vrygestel was van die rol as moeders in
die huwelik (vgl. 1 Kor. 7 waar sommige hulle van seks onthou het selfs in die huwelik).
Paulus moedig daarenteen vroue aan om nie te huiwer om in die huwelik moederskap as ‘n
Godgegewe rol te aanvaar nie, terwyl hulle soos elke ander gelowige geestelik groei in geloof, liefde,
heiligmaking en selfbeheersing.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Ouderlinge en diakens van karakter
Lees 1 Timoteus 3:1-13
Na Paulus nou die plek van gebed in die gemeente uitgespel het in hoofstuk 2, brei hy nou uit oor die
wyse waarop die leierskap in die gemeente moet funksioneer, eerstens met betrekking tot
ouderlinge en tweedens tot diakens.
Ouderlinge – 1 Timoteus 3:1-7
Die Griekse woord vir ouderling wat hier gebruik word, is eintlik episkopos (biskop) maar word deur
baie as ‘n sinoniem vir prebuteros (ouderling) beskou, wat elders gebruik word (Hand. 20:17,28; Tit.
1:5,7).
Let op dat die ouderling se werk nie in terme van pligte as sodanig uitgespel word nie, maar as ‘n
manier van leef. Dit moet wys in sy private persoonlike gesinslewe (wat onder andere insluit dat hy
een vrou sal hê en nie buite-egtelike verhoudings sal aanknoop nie), sowel as in die publieke lewe.
Dit enigste werklike verantwoordelikheid kan afgelei word uit die voorskrif dat só ‘n persoon
bekwaam moet wees om te onderrig.
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Diakens – 1 Timoteus 3:8-13
Net so fokus Paulus op die karakter van die diakens, en nie soseer op wat hulle in die gemeente
moet doen nie. Sy persoonlike en familielewe moet in ooreenstemming wees met sy of haar
belydenis van geloof.
Vers 11 praat van vroue wat van goeie karakter sal wees en in alles betroubaar. Die woord gunaikas
word gebruik (meervoud van gune, wat ons ook in 1 Tim. 2:9 teëgekom het). Die woord kan
weereens óf vroue in die algemeen óf vroulike eggenote beteken. In die eerste geval kan dit met ‘n
vroulike diakenamp verbind word, soos baie geleerdes dit doen, en in die tweede geval kan dit dui
op die diakens se vroue wat ook mense van goeie karakter sal wees, soos ander geleerdes aandui.
Dit is nie só belangrik watter keuse ‘n mens hier maak nie, want die vraag of vroue diakens kan wees
of nie, hang nie van hierdie vers se interpretasie af nie. Om die waarheid te sê, vroue was na alle
waarskynlikheid reeds voluit in die ampte van daardie tyd betrokke, Junia as apostel (Rom. 16:7), en
Phoebe as leraar of diaken (Rom. 16:1) en nóg ander as huiskerk leiers, soos ons al gesien het.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Die gemeente as draer en beskermer van die waarheid
Lees 1 Timoteus 3:14-4:16
Draers en beskermers van die waarheid – 1 Timoteus 3:14-16
Dit is insiggewend dat hoofstuk 3 afsluit met ‘n herinnering aan die leierskap dat hulle die oorsprong
en doel van die gemeente in gedagte moet hou: 1) dat dit die gemeente is van die lewende God, en
2) dat hierdie gemeente “die draer en beskermer is van die waarheid” (vers 15). God is die
middelpunt van die gemeente, en Hy is die lewende, die een wat goed laat gebeur. Hy kies die
gemeente as die draer en beskermer van die waarheid, wat natuurlik nie net op die waarheid van
die evangelie dui nie, maar veral op die Waarheid in terme van die persoon en werk van Jesus
Christus.
Laasgenoemde frase, dat die gemeente “die draer en beskermer is van die waarheid”, vertaal ‘n paar
Griekse woorde wat letterlik vertaal kan word dat die gemeente: “die pilaar en grondslag van die
waarheid” is. Die gemeente word met metafore uit die boubedryf beskryf. Paulus wil dus sê, dat die
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waarheid van die evangelie en die bewussyn van die Waarheid, Jesus Christus, berus op die
bevestiging en ondersteuning wat dit geniet binne die gemeenskap van gelowiges.
Let op hoe Paulus hiermee eintlik ook die doel uitspel van die lewe in geloof (hoofstuk 1), die lewe in
gebed (hoofstuk 2) en die lewe met karakter van die leiers van die gemeente (hoofstuk 3). Alles en
almal moet meewerk om die evangelie van Jesus Christus aan hierdie wêreld op ‘n egte en
outentieke manier bekend te stel.
Paulus gee hier ‘n beskrywing van hierdie evangelie met wat waarskynlik ook ‘n lied was wat in die
vroeë kerk gesing is. Let op die ooreenkomste en verskille met 2 ander liedere oor Jesus (Fil. 2:5-11
en Kol. 1:15-23).
Die gevaar van afvalligheid – 1 Timoteus 4:1-5
Die rede dus vir die standvastigheid van die gemeente word nou uitgespel. Die waarheid moet
gekoester word, omdat die gevaar van afvalligheid so groot is. Die bron van die dwaalleringe oor die
huwelik en kos word as leerstellings van bose geeste uitgespel, hoewel die bose geeste blykbaar
sinoniem met die dwaalleraars self is. Wat as ‘n diep waarheid verkondig word – om jou van die
huwelik en sekere kossoorte te weerhou – blyk skynheilige misleidings te wees, verdraaiings van die
waarheid. En die gemeente moet hulle nie daardeur laat meesleur nie. God werk nie beperkend nie,
maar helend en heiligend.
Die fokus van die bediening – 1 Timoteus 4:6-16
Waar Paulus in die eerste 3 hoofstukke uitgebrei het oor die geloof en gebed van die gemeente,
sowel as die karakter van die leierskap, fokus hy Timoteus se aandag nou op sy eie bediening in die
gemeente. En sy hoofopdrag is om hierdie dinge aan die gemeente voor te hou, sodat die gemeente
sy funksie as draer en beskermer van die waarheid kan vervul.
Om dit goed te kan doen, moet hy nougeset let op sy eie leer en lewe, sodat hy self in totale
toewyding aan die Here kan leef, en ‘n voorbeeld vir die gemeente en die gelowiges kan wees. Die
primêre “tools” wat hy het, is 1) die Woord, en 2) die voorbeeld van sy eie lewe, wat van net soveel
karakter as die ander leiers, indien nie meer nie, moet getuig.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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Om met oorleg mekaar te onderskraag
Lees 1 Timoteus 5:1-25
Paulus vervolg om vir Timoteus spesifieke werkswyse uit te spel wat hy kan volg ten opsigte van die
gemeente, met spesiale aandag aan sy hantering van die geestelike leiers.
Onderlinge onderskraging
Die woord parakaleoo wat hier met vermaan vertaal word, kan ook met bemoedig of vertroos
vertaal word, of selfs met die woord onderskraging. Dit is die woord wat ook vir die Heilige Gees se
werk gebruik word (Johannes noem Hom die Paraklêtos wat met Voorspraak of Trooster vertaal
word – Joh. 15:26, 16:7). Dit is ook die woord wat vir Jesus Christus se bemoedigende en
vertroostende werk in ons lewe gebruik word (Fil. 2:1 – “troos in Christus” – paraklêsis).
Om mense te parakaleoo beteken dus om nie soos ‘n ton bakstene op hulle af te kom oor iets wat
verkeerd gaan of waaroor verskil van mening bestaan nie. Dit is om langs iemand te gaan staan, as’t
ware jou arm om haar of sy lyf te slaan, en saam die pad na die heelheid wat God bring, te
bewandel.
Daarom beklemtoon Paulus dat ‘n mens optree soos jy dit in jou eie familie sou gedoen het. Hy vra
van Timoteus dat hy sy eie pa, ma, susters en broers in gedagte moet hou, as hy moet vermaan,
bemoedig of vertroos. Veral teenoor jonger vroue kon sy naam in diskrediet kom, vandaar die
opdrag om hulle soos sy susters, in alle eerbaarheid te hanteer.
Weduwees
Weduwees was meesal afhanklik van die gemeenskap vir versorging, en het daarom spesiale aandag
geverg. Trouens, dit was een van die eerste dinge wat die gemeente in Jerusalem gedoen het, om
deeglik te voorsien in die daaglikse voorsiening van die Griekssprekende sowel as die Hebreeuse
weduwees (Hand. 6). Timoteus moes dus spesifiek omsien na dié wat werklik alleen was, en nie
ander hulp gehad het nie, as’t ware die barmhartigheidsdiens goed laat funksioneer.
Dit lyk of sommige van dié weduwees ‘n besondere plek in die gemeente gehad het, en op ‘n lys van
dienende weduwees gekom het, ‘n soort “orde van weduwees”. Daar is twee maniere om oor
hierdie lys te dink. Dit kan wees dat hulle werk soortgelyk aan die ouderlinge gedoen het, met ‘n
spesifieke fokus op gebed, versorging en barmhartigheid. Dit kan ook wees dat hulle doodgewoon
gekwalifiseer het om deur die gemeente versorg te word, en só onderskei is van bv. jonger
weduwees wat nie dieselfde hulp kon geniet nie.
Let op die verwysing na voetewas, waarin dit duidelik is dat die voorbeeld van Jesus as model
voorgehou en nagestreef is in die vroeë kerk.
Ouderlinge
Hier spel Paulus ‘n bietjie meer uit van die werk van die ouderlinge. Let op dat dit prediking insluit,
nie net onderrig en leierskap nie. Gerus iets wat ons in ons hantering van die ampte in ons
onderskeie kerke kan navolg! En hulle is as arbeiders hulle loon werd, eintlik dubbeld, as hulle goeie
leiding gee, wat waarskynlik beteken dat hulle ook vergoed is op een of ander manier, as ‘n mens die
metafoor van die bees wat graan dors ernstig neem.
Timoteus moet homself ook hier instel om dié ouderlinge met eerbied en waardering te hanteer,
maar tog ook reg te help waar dit nodig sou wees.
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Ander opdragte
Timoteus se eie karakter en lewe bly egter sentraal in die uitvoering van sy roeping. En dit moet wys
in sy hantering van mense: sonder vooroordeel en onpartydig. En soos hy oorleg moet toon in sy
hantering van mense wat te oorhaastig tot die bediening wil toetree, moet hy dit ook toon in die
manier waarop hy leef, om gesondheid na te streef. Die voorskrif vir wyn was ter wille van herhaalde
ongesteldhede, moontlik as gevolg van ‘n te asketiese lewenstyl van Timoteus.
Dit is tog interessant hoe Paulus eintlik hier vir Timoteus sê: haas jou langsaam. Moenie te gou
bevestig nie – wag tot iemand se verbintenis aan sy roeping baie duidelik is. Moet ook nie te gou
oordeel nie – wag tot die persoon se eie lewe wys wat in sy hart aan die gang is, voordat jy optree.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Rykdom in God is die enigste belegging wat sal hou
Lees 1 Timoteus 6:1-21
Waar Paulus in hoofstuk 5 oor Timoteus se bediening IN die gemeente gepraat het, en leiding gegee
het oor die onderlinge onderskraging, praat hy nou oor die bediening van die gemeente na BUITE in
die gemeenskap. Die onderlinge onderskraging moet na buite in onderlinge eerbetoon uitmond,
sodat mense in hulle werksverhoudinge kan sien hoe die evangelie werk.
Let op hoe Paulus die onderlinge eerbetoon motiveer: "sodat niemand sal kwaad praat van die
Naam van God en van die Christelike leer nie". Die gemeente is die draer en beskermer van die
evangelie, en doen dit deur in leer en lewe opreg en outentiek te lewe. En veral in die werkplek kan
die naam van God in gedrang kom, sowel as die leer van en geloof in Christus, as hulle met mekaar in
konflik oor allerlei sou wees.
Lojaliteit aan mekaar en aan die evangelie is nie onderhandelbaar nie. Die bande tussen gelowiges is
deur God gesmee, soos trouens ook hulle bande met Hom. En dit moet bo alles gehandhaaf word.
Selfs ons onderlinge vermaning, bemoediging en onderskraging moet uit hierdie diep bewussyn van
eenheid met mekaar en God gedoen word.
Lojaliteit aan mekaar – 1 Timoteus 6:1-2
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Hierdie lojaliteit aan God en mekaar moet in alle lewensverbande gehandhaaf word. Die een
verband wat Paulus uitlig, is die werkplek, waar gelowiges wat in ’n ongelyke situasie met mekaar
moet saamwerk (slaaf vs. eienaar), mekaar steeds as broers en susters moet raaksien en respekteer.
Wees tevrede met wat jy het – 1 Timoteus 6:2b-10
Maar dit gaan nie net oor die verhouding slaaf vs. eienaar nie. Dit raak ook die wyse waarop ’n mens
dink oor jou doel op aarde. Gierigheid is altyd ’n groot versoeking, wat selfs wanneer jy met die
dinge van die Here besig is, jou kan verlei om daaruit geld te probeer maak. Die einde daarvan is dat
jy van die geloof sal afdwaal en in allerlei ellende beland. Daarom is Paulus se raad aan Timoteus en
sy gemeente om tevrede te wees met wat hulle het.
Stryd die goeie stryd van die geloof – 1 Timoteus 6:11-21
Dan keer Paulus terug na Timoteus se eie lewe en roeping, en moedig hy Timoteus aan om met alles
in hom die goeie stryd van die geloof te stry. En dit tref my hoe Paulus hom motiveer met 2 goed.
1. Aan die een kant vestig hy sy aandag op dit wat agter hom lê, God wat aan alles die lewe
geskenk het, en Jesus Christus wat met sy lewe en bediening die wêreld verander het. Dit is
die stukrag in sy lewe, waaruit hy krag kan put om sy roeping na te kom en enduit te voltooi.
2. Aan die ander kant skets hy vir hom ’n gloeiende prentjie van die toekoms wat op die
bestemde tyd sal aanbreek. Let op met hoeveel passie Paulus vir God teken: “die goeie en
enigste Heerser, die Koning van die konings en die Here van die heersers”. Maar dié God is
nie net die eerste in die Skepping nie, Hy is ook weergaloos in sy wese: “Hy alleen besit
onsterflikheid.” “Hy woon in ontoeganklike lig.” “Aan Hom kom toe eer en ewige mag.”
Paulus keer terug na ’n laaste gedagte oor rykdom, en spreek hom sterk uit oor die onsekerheid van
rykdom. Die enigste lewenstyl wat sin maak vir die gemeente, is om hulle hoop op God te vestig wat
alles ryklik aan ons gee om te geniet. Woorde wat herinner aan Jesus in die Bergrede, dat God dié
wat die koninkryk najaag, ook sal gee wat hulle nodig het (Matt. 6:33).
Die rykdom wat tel, is die rykdom in God, en dit kom deur goeie dade, vrygewigheid en
mededeelsaamheid, nie gierigheid en inhaligheid nie. In ekonomiese taal sluit Paulus af deur te sê,
rykdom in God is die belegging wat die toets van die tyd sal deurstaan.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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17. Gesonde geloof word in leer en lewe gesien – Titus
Paulus skryf waarskynlik hierdie brief aan Titus op dieselfde tydstip as die eerste brief aan Timoteus
vanuit Masedonië (Tit. 3:12) in 62-63 n.C. op sy “vierde sendingreis”. Daarom hanteer ons ook
hierdie brief eerste, voor ons gaan afsluit met Paulus se laaste (vir ons behoue) brief, die 2de brief
aan Timoteus.
Titus se Griekse afkoms het hom besonder geskik gemaak om die evangelie aan Grieke te verkondig
(Gal. 2:3). Hy het onder Paulus se bediening tot bekering gekom, waarskynlik in Antiogië, omdat hy
Paulus-hulle na Jerusalem vergesel met die vergadering se besinning oor die besnydenis (Gal. 2:3;
Hand. 15). Hy werk in Korinte, Dalmasië en op die eiland Kreta. In Korinte was hy ‘n soort “troubleshooter” om die tweespalt in die gemeente te ontlont.
Hierdie brief is ‘n uiteensetting van die dinge waarop hy moet fokus in sy bediening daar, toegespits
op ‘n gesonde geloofslewe (Tit. 1:13), weereens meer as ‘n “trouble-shooter”, totdat Artemas en
Tigikus daar sou aankom (Tit. 3:12). Soos dit die geval was met die briewe aan Kolosse en Efese, is dit
nou ook die geval met die brief aan Titus en die 1ste brief aan Timoteus – die temas wat aangeraak
word, kom baie ooreen. Sommige beskou die brief aan Titus daarom as ‘n korter weergawe van 1
Timoteus.
Weereens word die valse leringe van dwaalleraars – dit kon selfs van die plaaslike huiskerk
ouderlinge in die verskillende dorpe (Tit. 1:5) gewees het – aangevat, en die gesonde leer
daarteenoor beklemtoon.
Let egter op:
•

•

dat die kwalifikasie vir ouderlinge in Titus eerste aangeraak word (Tit. 1:5-9), voor daar oor
die dwaalleraars gepraat word (Tit. 1:10-16; 3:9-11). In Timoteus was dit juis andersom. Die
rede is waarskynlik dat Timoteus in Efese gewerk het met ‘n gemeente wat al 12 jaar aan die
gang was, en die gemeentes in die dorpe van Kreta so pas maar begin het.
dat die gedeelte wat handel oor jongmans en -vroue, sowel as oor slawe (Tit. 2:1-10), ‘n
langer uitbreiding van die basiese gegewens van 1 Timoteus 5:1-2 en 6:1-2 is.

Paulus het ‘n geweldige vertroue in Titus gehad: “handel hy en ek nie in dieselfde gees nie, en loop
ons nie in dieselfde spore nie!” (2 Kor. 12:18). Voorwaar ‘n jongman wat ‘n groot bate vir die vroeë
kerk was.
Verwysings na Titus in die Nuwe Testament
•
•
•
•
•

Reis saam met Paulus uit Antiogië na Jerusalem met die kerkvergadering en word nie
gedwing om besny te word nie – Galasiërs 2:1,3
Werk in Troas en Masedonië – 2 Korintiërs 2:13
Werk in Korinte namens Paulus – beskryf as kollega – en is spesifiek betrokke by die
dankofferinsameling – 2 Korintiërs 7:6, 13-14; 8:16, 23; 12:18.
Werk ook in Kreta –Titus 1:5
Werk ook in Dalmasië – 2 Timoteus 4:10

Gesonde geloof
Lees Titus 1:1-16
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Twee perspektiewe sal jou help om dié brief se boodskap beter te verstaan.
Aan die een kant skryf Paulus hierdie brief om vir Titus en die onderskeie dorpsgemeentes te help
met die ontwikkeling van hulle bediening. Daarom spandeer hy tyd aan die wyse waarop die
leierskap moet werk (hoofstuk 1), hoe ‘n mens kan sorg dat die gesonde leer gehandhaaf word
(hoofstuk 2), en hoe die Christelike lewe optimaal gelewe kan word, veral ook met die oog op die
gemeenskap waarbinne hulle lewe (hoofstuk 3). Vir die jong gemeentes, waarskynlik veral huiskerke,
was dié toerusting van groot belang om te kan koers hou op die pad van die evangelie.
Aan die ander kant fokus Paulus besonder baie op wat hy noem: goeie werke (Tit. 1:16; 2:7,14;
3:1,8,14 – hy noem dit ook in 1 Tim. 2:10 en 5:10). Maar, belangrik, dit is nie vir hom in spanning met
die genade wat God aan ons gee nie. Trouens dit is die manier waarop God se genade ruimte kry in
ons lewe. Kyk spesifiek na Titus 2:14 waar die twee konsepte aan mekaar verbind word, genade en
goeie werke. Goeie werke is dus nie in konflik met genade nie. ‘n Rigiede gebruik van die Joodse wet
is wel in konflik met die genade, waarmee gedink word dat jy deur die nakom van sekere rituele en
gebruike (sabbat, dieet) in God se guns kan kom.
Die belofte van die ewige lewe – Titus 1:1-4
Let hier op hoe geloof en kennis van die waarheid eintlik as sinonieme gebruik word. Geloof is nie ‘n
sprong in die donker nie. Dit is om die waarheid te erken van wat God oor Jesus as Verlosser bekend
gemaak het, sowel as die belofte van die ewige lewe wat daaraan verbind is, en daarop te vertrou.
Geen wonder dat die Heidelbergse Kategismus (vr. & antw. 21) eeue later geloof as volg gedefinieer
het:
“'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons
geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die
evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere
genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid
en saligheid geskenk het.”
Ouderlinge as die rentmeesters van God – Titus 1:5-9
Paulus gebruik die Griekse woord oikonomos in vers 7 om die werk van die ouderlinge te beskryf.
Letterlik staan daar “’n Ouderling (episkopos) moet as rentmeester van God onberispelik wees ...” Dit
beteken dat ‘n ouderling in diens van God binne die gemeente optree. Hy is dus nie regtig ‘n
“bestuurder” soos die Afrikaanse vertaling dit het nie, eerder ‘n rentmeester of dienaar van God. Hy
is nie aangestel oor die gemeente namens God nie, maar aangestel deur God vir die gemeente.
Let op hoe daar weereens baie meer klem gelê word op sy persoonlike geloofslewe en karakter as
op die pligte wat hy in die gemeente moet verrig, hoewel daar wel twee uitgelig word, dit is om aan
“die woord waarin hy onderrig is” vas te hou, en om ander met die gesonde leer aan te moedig,
woorde wat herinner aan die soortgelyke opdrag in 1 Timoteus.
Gesonde geloof – Titus 1:10-16
Na Paulus nou uitgewei het oor die vereistes vir die ouderlinge, fokus hy op dié Joodse dwaaleraars
wie se monde gesnoer moet word (Tit. 1:11). Dit beteken dan waarskynlik dat hulle lede van die
gemeentes was, omdat só ‘n opdrag beswaarlik toegepas kon word op mense wat buite die
gemeentes se invloed gestaan het. Nie net het hulle onsin gepraat nie vanuit hulle beheptheid met
Joodse voorskrifte nie, maar het hulle ook nog probeer geld maak daaruit.

217

Hulle monde moet ook nie net gesnoer word nie, maar hulle moet gehelp word om gesond in geloof
te word, deur die gesonde leer aan te hang, iets waaroor Paulus in hoofstuk 2 verder gaan uitbrei.
Anders sal die gemeenskap nie getransformeer word nie, want hierdie Joodse dwaalleraars versterk
eintlik ‘n persepsie van die Kretensers dat hulle leuenaars, ongediertes en lui vrate is (die aanhaling
berus op iets wat Epimenides, een van hulle profete, al in die 6de eeu v.C. gesê het). Só kan jy nie ‘n
gemeenskap verander nie!
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Gesonde leer
Lees Titus 2:1-15
Paulus begin die hoofstuk met die klem op die gesonde leer (hugiainoo didaskalia). Hiermee bedoel
hy nie soseer die sistematisering van die Christelike geloof wat ‘n mens aan ‘n kweekskool of
universiteit sou leer nie, maar eerder die praktiese toepassing van die geloof, waarin hulle deur
Paulus onderrig is. ‘n Mens sou ook daarvan as dissipelskap kon praat, as’t ware die praktiese
implikasies van jou geloof in Jesus Christus.
Let op hoe hy hierdie praktiese toepassing van die geloof uitspel vir dieselfde groepe as wat hy in 1
Timoteus 5:1-2 en 6:1-2 ook genoem het: ouer mans, ouer vroue, jonger vroue, jonger mans en
slawe. Die geloof moet dus praktiese gestalte kry in ‘n verskeidenheid van sosiale groeperinge.
En let veral op dat sy motivering vir hierdie opdrag lê in die impak wat dit sal hê op mense wat nog
buite die gemeente staan. ‘n Lewe wat in ooreenstemming met die gesonde leer geleef word, sal:
•
•
•

die woord van God nie in diskrediet bring nie (Tit. 2:5),
die teenstanders in verleentheid bring dat hulle niks slegs sal kan sê van Christene nie (Tit.
2:8) en,
die aansien van Jesus Christus verhoog (Tit. 2:10).

Om dit te kan regkry, moet Titus nie net praat daaroor nie, maar as voorbeeld vir hulle wys hoe.
Let ook op hoe Paulus – weereens soos hy in 1 Timoteus geskrywe het – ‘n verdere motivering vir
hierdie opdrag gee deur na God se werk in die verlede te wys, sowel as na wat in die toekoms vir ons
wag. God se doel met ons is om ons van alle ongeregtigheid vry te maak, van ons sonde te reinig,
sodat ons nie net aan sy volk kan behoort nie, maar ook ywerig sal wees om die goeie te doen.
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Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Gesonde lewe
Lees Titus 3:1-15
Publieke verantwoordelikheid – Titus 3:1-2
Let op hoe Paulus met die gemeente se publieke verantwoordelikheid begin, voordat hy verder
gesels oor die manier waarop die gemeente eenheid in sy geledere moet handhaaf. Geloof en die
praktiese uitleef daarvan is nie net ‘n private en persoonlike saak nie, maar ook ‘n publieke een.
Hy spel die publieke verantwoordelikheid op twee maniere uit. Aan die een kant is ‘n gesonde
gemeenskapslewe afhanklik van instemming en gehoorsaamheid aan owerhede en gesagsinstansies.
Daarsonder verval ‘n gemeenskap in anargie en wetteloosheid. Aan die ander kant moet die
gemeenskapslewe ook nie net in stand gehou word soos wat dit bv in die verlede was nie, maar
positief ontwikkel word deur gelowiges wat bereid is “om alles te doen wat goed is.”
Soos Paulus in Filippense beklemtoon het dat waarderende dinge gedink en bedink moet word, lê hy
hier in Titus klem op die doen van dinge wat goed is. Verheffende gedagtes kan net mense inspireer
as dit in goeie dade gestalte kry. En die tipe dade waarvan Paulus praat is beide dinge wat vermy
word: kwaadpraat en rusie soek, sowel as dinge wat gedoen moet word: inskiklik (vgl. Fil. 4:5) en
bedagsaam wees teenoor almal.
God het ons laat herleef – Titus 3:3-8
Paulus motiveer hierdie opdrag deur te verwys na hulle eie geestelike geskiedenis, waar God hulle
van hulle vroeëre haatlike bestaan verlos het deur sy liefde. Daarin moet hulle nou vasstaan en
vanuit God se genade hulle toelê op goeie werk, werk wat goed en nuttig is vir die mense (vgl. Fil.
2:12-13 waarin dieselfde gedagtes uitgespreek word).
Paulus gee ‘n baie interessante perspektief op die wyse waarop die Triniteit saamwerk in ons
verlossing: “God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons
Verlosser.” (Tit. 3:6). God in sy totaliteit is betrokke by die innerlike vernuwing van haatlikheid na
liefde wat in ons gebeur, en wat ons laat herleef het. Let op dit alles God se gawe aan ons is. Hy is die
instrument van verandering, soos dit in die volgende vers uitgespel word.
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Paulus gebruik hier die frase “bath of regeneration” (loutrou paliggenesias) en “renewal
(anakainooseoos) by the Holy Spirit” om die hernuwing te beskrywe. Ek gebruik doelbewus die
Engelse vertaling, omdat die woord paliggenesias baie keer in Afrikaans met wedergeboorte
weergegee word, soos in beide die 1933 en 1983 Afrikaanse vertaling. Die woord dui egter nie op
iets wat weer gebeur nie, maar op iets wat herstel word, of getransformeer word, soos ‘n nuwe tak
wat by ‘n afgesnyde stomp weer uitgroei. Dit moet dus eerder met iets soos die “bad van
hergenerasie/herstel/hernuwing/herlewing” vertaal word.
Doop
Die woord bad (loutrou)in vers 5 word meesal met die doop in verband gebring. Indien dit die geval
is, dui dit op die eenmalige doop in die Naam van die Drie-enige God en die volgende frase op die
voortgaande heiligmakende werk van die Heilige Gees onder die heerskappy van die Here Jesus
Christus. Die doop is in die hande van God ‘n kragtige instrument tot verandering en herlewing!
Dit is ook hoe die woord in Efesiërs 5:26 gebruik word, waar die waterdoop beskou word as deel van
die reinigende werk van die Here Jesus Christus in die lewe van die kerk “deur die bad met water
(loutrou hudatos) in die woord (rêma)” (vgl. ook 1 Kor. 6:11). Die meeste geleerdes bring hierdie
verwysing ook met die doop in verband, en verbind die “woord” met óf die evangelie self, óf die
doopsformulier “in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees”.
Herlewing
Let op dat Paulus hier ‘n ander woord vir herlewing (soos dit hier vertaal is wedergeboorte) as wat
Johannes gebruik. Hy praat nie van ‘n geboorte (gennaoo) soos Johannes nie, maar van ‘n
generatiewe proses, ‘n herlewing (paliggenesias). Johannes praat natuurlik ook van ‘n geboorte van
bo-af (gennêthê anoothen) dws ‘n geboorte van God af, wat Nikodemus verkeerdelik verstaan as
opnuut en wat Jesus dan korrigeer. Jesus praat in Johannes dus eintlik nie van ‘n wedergeboorte nie,
maar van ‘n geestelike geboorte.
Interessant genoeg praat Paulus hier ook eerder die taal van Matteus wat die woord gebruik vir die
herskepping van die hele skepping (Matt. 19:28 – vgl ook Openb. 21:5). Hy pas dit egter hier toe op
die herlewing of hernuwing wat in die lewe van die kerk en in die lewe van gelowiges gebeur. (Vgl.
ook Joh. 1:12–13; 3:3–8; Jak. 1:18; 1 Pet. 1:3, 23; 1 Joh. 3:9–10; 5:18 vir meer perspektiewe op
hierdie belangrike aspek van die geestelike lewe.)
Paulus gebruik hier ook dieselfde woord vir herlewing of hernuwing as wat hy in die bekende
Romeine 12:1-2 teks inspan, anakaninooseoos (Vgl. ook soortgelyke gedagtes, hoewel dieselfde
woord nie gebruik word nie, in 2 Kor. 4:16; Kol. 3:10; Hebr. 6:6). In Romeine is die fokus op die
vernuwing van gedagtes en die impak wat dit op ‘n mens se hele lewe het in die onderskeiding van
God se wil. In Titus is die fokus op die vernuwing of herlewing van die lewe as sodanig, moontlik
binne konteks meer verbind aan die doen van goeie werke, soos Paulus in vers 8 sê:”sodat dié wat
tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir die
mense”.
Hierdie verlossing gee aan ons ‘n besondere toekoms, soos Peterson vers 7 in The Message vertaal:
“And there’s more life to come – an eternity of life! You can count on this.” Let op dat hy nie soseer
praat van die langdurigheid van die ewige lewe nie, maar van die oorvloed wat vir ewig op ons wag,
en waaraan ons trouens al reeds deel het.
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Hou op met dwase strydvrae – Titus 3:9-11
In die lig daarvan sê Paulus, moet die gemeentelede hulle nie ophou met dwase strydvrae en
geslagsregisters en ‘n getwis oor die wet van Moses nie, want dit is nutteloos en sinneloos. En met
mense wat hierin volhard en steeds skeuring in die gemeente veroorsaak, moet hulle niks te doene
hê nie.
Laaste opdragte – Titus 3:12-15
Paulus vervolg met ‘n paar persoonlike opdragte aan Titus. Hy belowe hulp aan Titus in die persoon
van óf Artemas (ons weet nie enigiets meer van hom nie) of Tigikus (medewerker in Efese – 2 Tim.
4:12 – op wie Paulus baie peil getrek het – Handelinge 20:4; Kolossense 4:7; Efesiërs 6:21 – en ook
die gevangenskap briewe afgelewer het saam met Onesimus), en wil graag hê dat Titus by hom
aansluit in Masedonië, by die hawe in Nikopolis. Hy vra ook hulp vir ander bedienaars, Sena, ‘n
regsgeleerde (verder onbekend), en Apollos (van Alexandrië in Egipte), waarskynlik dieselfde een
wat in Efese (Hand. 18:24-28) en Korinte (1 Kor. 1:12) groot werk gedoen het, om hulle reis via Kreta
te kan voortsit. Ons weet nie presies waarheen nie.
Paulus sluit af met ‘n verdere opdrag aan die gemeente oor eerlike werk om in hulle eie behoeftes te
kan voorsien, en wat sal sorg dat hulle nie geestelik onvrugbaar sal wees nie.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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18. Wees getrou aan die Here Jesus Christus in alles – 2 Timoteus
Hierdie brief is soos die laaste testament van Paulus waarin hy Timoteus oproep om getrou aan
Jesus Christus en sy evangelie te bly, sowel as aan Paulus. Timoteus word hiermee die testateur wat
Paulus se laaste wense moet uitvoer, en ook die erfgenaam van die roeping wat God vir Paulus
gegee het, om die evangelie regdeur die wêreld te neem. Paulus weet immers dat die tyd van sy
dood voor die deur is (2 Tim. 4:6,18), moontlik weens die verraad van Aleksander (2 Tim. 4:14) wat
vroeër uit die gemeente gesit is saam met Himeneus (1 Tim. 1:19-20; 2 Tim. 2:17). Daarom is die
brief anders as die ander gevangenskap briewe, waar Paulus verwag om weer vrygelaat te word (bv.
Fil. 1:24; 2:23-24; Filemon 22). Dié keer is hy oortuig is die einde naby.
Paulus skryf die brief uit die tronk in Rome (2 Tim. 1:8,17) in ongeveer 64 n.C. en is heel waarskynlik
kort hierna deur keiser Nero tereggestel. Paulus se verwysing in 2 Timoteus 4:17 na ‘n leeu, word
deur baie geleerdes met Nero of die Romeinse ryk verbind. Dit is uit dié leeu se bek wat die Here
hom gered het om hom behoue in die hemelse koninkryk te bring.
Die brief word in die eerste plek aan Timoteus gerig (2 Tim. 1:2) en in die tweede plek aan die
gemeente in Efese (2 Tim. 1:18). Let op Paulus se seënbede aan “jou” en aan “julle” in 2 Timoteus
4:22.
Die boodskap is gefokus op getrouheid te midde van teenstand deur dwaalleraars (2 Tim. 2:16-18;
3:13), die afvalligheid van baie mense (2 Tim. 1:15) en Paulus se eie naderende dood (2 Tim. 4:6-8).

Getrou aan die evangelie
Lees 2 Timoteus 1:1-18
Let op hoe Paulus met die deur in die huis val en fokus op getrouheid aan die evangelie. Die
getrouheid hou in dat hy:
1. bereid is om vir die evangelie te ly (vers 2 en 8) en
2. hom aan sy roeping sal toewy in afhanklikheid van die Heilige Gees wat in hom woon (vers
13-14).
As motivering en onderskraging noem hy:
1. die seën wat hy steeds ervaar deur ‘n gelowige familie te kan hê (sy ouma Loïs en sy ma
Eunice) en hom van kleins af in die Woord onderrig het (2 Tim. 3:5) – vers 5,
2. die krag en liefde en selfbeheersing wat God se Gees in hom losgelaat het – vers 7,
3. die onverganklike lewe wat God vir ons belowe het – vers 10,
4. die voorbeeld van Paulus (as prediker, apostel en leraar) wat hom aanspoor om te leef in die
geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het – vers 13.
Timoteus moet homself aan dié dinge herinner om sy getrouheid te versterk en weer die passie van
sy roeping te herontdek deur dit soos ‘n vuur aan te blaas in afhanklikheid van die Heilige Gees.
Dan sal hy nie skaam wees om die evangelie te verkondig nie, en sy deel van die ontberings dra vir
die evangelie, met die krag wat God gee.
Dié getrouheid moet volgehou word in die konteks van mense wat juis die teenoorgestelde doen:
onder andere Figelus en Hermongenes (ons weet verder niks van hulle nie). Daarteenoor is daar
getroues soos Onesiforus, van Efese, wat op sy beurt vir Paulus in die tronk kom bemoedig het.
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Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Getrou aan Jesus Christus
Lees 2 Timoteus 2:1-26
Die Christelike lewe sentreer om Christus Jesus, nie net in terme van ‘n eie persoonlike verhouding
nie, maar ook in terme van ons bediening en publieke betrokkenheid. Timoteus word dus daaraan
herinner dat hy sterk moet wees in die gemeente en gemeenskap deur die genade wat Christus
Jesus aan hom verleen (2 Tim. 2:1 – vgl Ef. 6:10).
Daaruit vloei die opdragte wat Paulus aan hom gee voort, waarvan die eerste (2:2), die aanstel van
betroubare leraars – nie net vir hom kan bystaan nie, maar ook kan sorg dat die waarheid van die
evangelie nie in gedrang kom nie. Die gemeente is immers die draers van die waarheid.
Let op hoe Paulus vir Timoteus motiveer in sy bediening met twee leidende metafore.
Soos ‘n goeie soldaat van Christus Jesus - 2 Timoteus 2:3-13
Die eerste leidende metafoor kom uit die militêre wêreld, om sy deel van die ontberings vir die
evangelie soos ‘n goeie soldaat van Christus Jesus te doen (2 Tim. 2:3). Paulus gebruik die beeld
waarskynlik omdat hy moet sterk staan in ‘n konteks van dwaalleraars en vastigheid en fokus moet
bring vir die gemeente. Hy vul dit aan met die metafore van ‘n atleet wat volgens die reëls moet
meeding en ‘n boer wat ‘n deel van die oes as beloning kry. Daarmee motiveer hy Timoteus nie net
om sterk te wees nie, maar in sy ywer om reg te doen, ook die beloning in gedagte te hou wat God
verseker vir hom sal gee.
Let op hoe Paulus dan terugkeer na die hart van die evangelie, Jesus Christus, wat nie net die
Messias uit die geslag van Dawid was nie, maar uit die dood opgewek is. Dit is die boodskap wat
verkondig moet word. Dit is die boodskap waaraan getrou gebly moet word, ten spyte van die
ontberings. Dit is die boodskap wat in die wêreld geglo moet word, sodat ons uiteindelik saam met
Christus kan leef en regeer.
Vers 13 het ‘n ongelooflike belofte. Waar vers 11 en 12 die deelname aan Christus se lewe en
regering verbind aan ons volharding en bereidheid om ontberings te dra, sê vers 13 dat God se
getrouheid groter is as ons ontrouheid(soos die wagtende vader van Lukas 15). Selfs al faal ons langs
die pad, sal Hy ons nie los nie, en ons nie verloën nie. Groter liefde as dit, is daar nie!
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Soos ‘n goeie arbeider van God – 2 Timoteus 2:14-16
Die tweede leidende metafoor kom uit die arbeidswêreld, om hom tot beskikking van God te stel as
‘n arbeider wat hom nie vir sy werk hoef te skaam nie (2 Tim. 2:15). Paulus gebruik die beeld
waarskynlik omdat Timoteus nie net bewus moet wees van wat die dwaalleraars verkondig nie, om
hulle te kan teenstaan nie, maar ook moet weet waarop hy dan wel moet fokus. Paulus sê dit is om
die woord van God suiwer te verkondig, sodat die gelowiges se geloof kan groei en vir die goeie
werke van God beskikbaar kan wees.
Vanuit hierdie suiwer verkondiging van die woord van die waarheid moet hy gelowiges help om op
te hou stry oor woorde, en verkeerde idees, soos dié idee van Himeneus (1 Tim. 1:20) en Filetus, wat
gesê het dat die opstanding (van die gelowiges) al reeds plaasgevind het (2 Tim. 2:18). Deur hulle te
help om op die fondament te fokus wat God gelê het, sal hulle dit kan regkry om nie net die
ongeregtigheid te vermy nie (2 Tim. 2:19), maar om ‘n voorwerp van besondere gebruik in die hande
van God te wees (2 Tim. 2:20-21). Paulus gebruik hier taal wat sterk herinner aan sy soortgelyke
lering aan die Korintiërs (1 Kor. 3).
Saam met die suiwer verkondiging van die woord van die waarheid moet Timoteus ook let op sy eie
lewe, en jongmens begeertes vermy deur te streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede saam met
almal wat die Here uit ‘n rein hart aanroep (2 Tim. 2:22). Let op hoe hy steeds vriendelik moet wees
met mense van wie hy verskil, hom moet instudeer om ander te kan leer, en bereid moet wees om
onreg te verdra, omdat dit doodgewoon deel van die pad van ‘n gelowige is.
Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Getrou aan die Woord
Lees 2 Timoteus 3:1-17
Die laaste dae waarin Timoteus leef – 2 Timoteus 3:1-9
Let op hoe Paulus hier van die laaste dae praat (vgl. ook 2 Tim. 4), maar dit uitspel in terme van
dinge wat in sy eie tyd en dié van Timoteus gebeur. Timoteus moet hom afskei van sulke mense, wat
duidelik maak dat hulle in die laaste dae lewe, soos Lukas alreeds gesê het (Hand. 2:16-17). Om die
waarheid te sê, dié tipe dinge is van die tyd van Moses al met ons, soos hy met die voorbeeld van die
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opstand van Jannes en Jambes verduidelik. Die intensiteit en algemeenheid daarvan het net
toegeneem.
Jannes en Jambres was volgens die Joodse tradisie twee broers, albei towenaars, wat deur die farao
ingeroep is om Moses en Aäron, teen te staan (Eks. 7:10–12). Nog ‘n Joodse tradisie verbind hulle
ook met die twee amptenare wat met Bileam saamgewerk het (Num. 22:22).
In wese is die probleem van dwase mense dat hulle lewens om hulleself draai en nie om God nie. Die
liefde vir jouself maak jou selfsugtig, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend, ongehoorsaam
aan jou ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Dit maak mense verder liefdeloos, onversoenlik,
kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloses en hooghartig.
Bly in wat jy geleer het en vas glo – 2 Timoteus 3:10-17
Daar is maar een manier om die suigkrag van selfsug vry te spring, en dit is om op God en sy Woord
te fokus. Dit is dié fokus wat ook Timoteus die krag gee om in vervolging, wat ‘n normale deel van
die pad met die Here is, vas te staan.
Die waarde van die Skrifwoord (in die eerste plek die OT, maar kan op die hele Bybel van toepassing
gemaak word) is velerlei: onderrig in die waarheid, bestryding van dwaling, regstel van
verkeerdhede, en die kweek van ‘n regte lewenswyse. Dan sal ‘n mens volkome voorbereid wees en
toegerus vir elke goeie werk.
Refleksie
3. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?

4. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

5. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.

Getrou aan jou roeping
Lees 2 Timoteus 4:1-22
2 Timoteus 4:1-5
Paulus beweeg van die toewyding aan en toerusting van die woord na die verkondiging van die
woord. Dit is die een ding van sy bediening waarin Timoteus moet volhard, om te alle tye, en onder
alle omstandighede aan die evangelie en aan sy roeping getrou te bly. Eugene Peterson vertaal vers
1-2 so: “God is looking over your shoulder ... He is about to break into the open with his rule, so
proclaim the Message with intensity; keep on your watch.” Inderdaad!
2 Timoteus 4:6-8
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Daarmee gee Paulus dan ook die leisels af aan sy geliefde Timoteus. Paulus weet die tyd van sy dood
is voor die deur. Hy is bly dat hy die wedloop enduit kon aflê, en gee dus nou oor aan die bekwame
hande van die een wat sy navolger in leer en lewe geword het.
2 Timoteus 4:9-20
Die brief sluit af met een van die primêre redes waarom Paulus dit geskryf het, naamlik, om
Timoteus aan te moedig om voor die winter by Paulus besoek af te lê en sekere persoonlike items vir
hom te bring, die reismantel vir die naderende koue, en die boeke (moontlik afskrifte van sy briewe)
en perkamente wat boeke van die OT bevat het. Hy waarsku Timoteus teen Aleksander van Troas,
aangesien dié vir Paulus baie leed veroorsaak het.
Let op hoeveel medewerkers Paulus hier noem, altesame 16. En hoewel ons van die meeste nie op
ander plekke lees nie, is daar ‘n hele paar waarvan ons die stories beter ken:
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Demas het nog saam met Paulus gewerk toe hy die brief aan Kolosse geskryf het (Kol. 4:14,
Filemon 24), maar hom nou ongelukkig verlaat omdat die lewe saam met Paulus net te
swaar was, en hy ‘n makliker lewe wou hê.
Kressens is na Galasië toe, en het waarskynlik die biskop van Gallië geword.
Titus ken ons uit die brief aan hom op Kreta. Hy het weer by Paulus in Rome kom besoek
aflê, en is toe na Dalmasië gestuur (Kroasië).
Lukas is die bekende skrywer van die evangelie van Lukas en die Handelinge van die
apostels.
Markus is die jongman met wie Paulus stry gekry het oor sy volharding en toewyding, maar
wat deur die mentorswerk van Barnabas weer met Paulus versoen is, deur hom in Kolosse
ingespan is (Kol. 4:10), en uiteindelik dus nie net vir Paulus tot diens was nie, maar vir die
oudste evangelie, die evangelie van Markus verantwoordelik was.
Tigikus was saam met Paulus op sy derde sendingreis na Jerusalem toe (Hand. 20:4) en het
onder andere Paulus se gevangenskap briewe afgelewer (Kol. 4:7; Ef. 6:21) en hom tot diens
gewees in ‘n hele paar gemeentes (Tit. 3:12). Paulus het hom op hierdie stadium na Efese
gestuur.
Priscilla en Akwila was vermoënde Christen leiers wat in Rome, Korinte en Efese groot werk
gedoen het, en onder andere die groot prediker Apollos onderrig het.
Onesiforus het baie vir Paulus in Rome beteken en diens in Efese gedoen (2 Tim. 1:16).
Esrastus was die stadstesourier van Korinte (Rom. 16:23) en word deur Paulus in die
bediening ingespan (Hand. 19:22).
Trofimus was van Efese en die persoon wat deur die Jode misbruik is om Paulus by te kom
(Hand. 21:29). Hy het Paulus op sy verdere reis Rome toe vergesel, maar moes weens siekte
in Milete agter gelaat word.
Ons weet ongelukkig niks verder van Karpus, Eubulus, Pudens, Linos en Claudia nie.

Refleksie
1. Wat sê hierdie gedeelte van God, van mense en van die wêreld?
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie gedeelte vir jou dag en lewe? Dink aan insigte,
opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal.
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