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Bybelstudie 

Leef vir Christus: Nommer 1 

Ek wonder wie van julle het al in ’n restaurant gewerk as ’n kelner of kelnerin. Meeste mense wat dit al gedoen het sal vir 

jou van die slegste verhale kan vertel van klante wat ontevrede was met hulle diens. Dit is nou maar eenmaal so dat mense 

hou van goeie diens. Vertel vir mekaar van ’n keer wat jy ontevrede was met die diens in ’n winkel of ’n restaurant.   

Lees Filippense 1:1-6 verkieslik uit 2 verskillende vertalings 

1. Wat in die teks staan vir jou uit, wat het jou getref, wat is vir jou opvallend, watter vrae laat die teks by jou agter? 

2. Paulus noem homself in hierdie teksgedeelte ’n dienaar van Christus. As gelowiges is ons almal dienaars van 

Christus. Hoe kan jy deur jou lewe goeie diens lewer aan Christus?  

3. Paulus sê dat ons deur Christus Jesus aan God behoort. In watse opsig is dit vir jou ’n troos om te weet dat jy aan 

God behoort? Lees ook Johannes 10:28 – 29. 

4. Paulus bid vir die gemeente en sê dan dat hy God dank elke keer as hy aan hulle dink. Waarom dank hy die Here 

as hy aan die gemeente dink? 

5. Dink julle Paulus sou ook sy dank kon uitspreek vir die werk wat ons as gemeente doen? Waarom? 

6. Hoe kan ons ook saamwerk aan die verkondiging van die evangelie? 

7. In vers 6 sê Paulus dat hy daarvan oortuig is dat God wat die goeie werk in die gemeente begin het dit end – uit 

sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.  In hierdie tye van onsekerheid waarin ons 

nou leef met al die vrae en uitdagings wat daarmee gepaardgaan kan hierdie woorde van Paulus ook vir ons tot 

troos dien. Hierdie gebed dat God sy werk in ons end – uit sal voer dit versterk ons omdat ons weet God is deel 

van ons worstelinge. Waarvoor kan ons vir mekaar bid ook in hierdie tyd?  

Paulus noem homself hier die dienaar van Christus. Dit is ’n spesiale soort dienaar: Die Griekse woord beteken letterlik 

slaaf. ’n Dienaar is vry om te kom en te gaan, of om vir iemand anders te gaan werk, maar ’n slaaf behoort lewenslank aan 

sy meester. Om ’n dienaar van Christus te wees, beteken vir Paulus dus eerstens dat hy die eiendom van Christus is. Christus 

het hom teen ’n prys gekoop (1 Kor. 6:20). Tweedens beteken dit dat hy Christus volkome moet gehoorsaam. ’n Slaaf se wil 

is ondergeskik aan die van sy meester. Derdens is Paulus as dienaar ook profeet. ’n Profeet is genoem “dienaar van die 

Here” (Amos 3:7). Dit is ook die titel wat aan Moses, Josua en Dawid gegee is. Dit is ’n hoë eretitel.  Daar word vertel van ’n 

predikant wat een keer by ’n Christen – skoenmaker aangekom het. En vir die skoenmaker gesê het: “Dit is darem wonderlik 

om ’n ware Christen in so ’n nederige beroep aan te tref.” Die skoenmaker antwoord toe rustig: “Dominee, geen beroep is 

nederiger as ’n ander waar dit die koninkryk van God aangaan nie. Deur my werk eer ek God net soveel soos wat dominee 

doen deur dominee se preke. Ek glo dat, wanneer ek voor die Here staan, Hy my sal vra: “Watter soort skoene het jy 

gemaak?” net soos hy vir Dominee gaan vra: “Watter soort boodskappe het jy gelewer.” Elkeen van ons moet so leef dat 

ons as dienaars van die Here in alles wat ons doen God se naam eer. Ons is almal eintlik soos kelners wat deur ons lewe 

goeie diens aan God moet lewer. 

Sluit af met gebed  


