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Bybelstudie 

Leef vir Christus: Nommer 3 

Toe ek op universiteit was in Stellenbosch het die mense altyd gesê: “Hoe weet jy iemand is van Paul Roos? Wel die antwoord 

was: “Hy sê dit vir jou.” ’n Koshuis maat van my wat in Paul Roos was het wel eendag vir my gesê dat hulle as Paul Roos 

manne ook geleer het dat as jy dit sê moet jy ook volgens die skool se waardes optree. Mense moet dus nie net kan sê jy kom 

van Paul Roos omdat jy dit vir hulle gesê het nie. Nee, jou gedrag moet dit ook bevestig. Met ons Christenskap moet dit ook 

so werk. Mense moet nie kan weet ons Christene nie net omdat ons dit sê nie maar ook omdat ons dit leef.  

Lees Filippense 1:27-30 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 sê hoofsaak is dat ons lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Hoekom 

dink julle sê Paulus is dit ’n hoofsaak? 

3. Waaraan dink julle word ’n lewenswandel wat in ooreenstemming met die evangelie van Christus is geken? 

4. Paulus praat hier van volkome eensgesindheid. Hoe belangrik dink julle is dit dat ons eensgesind leef? Slaag ons 

hierin? Waarom of waarom nie? 

5. Paulus sê ook dat ons standvastig moet saamstry vir die geloof in die evangelie. As ons kyk na die wêreld en al die 

gebeure, die siektes, die droogtes, die geweld, misdaad, korrupsie, natuurrampe ens. Dink julle die kerk in die 

algemeen slaag daarin om standvastig te wees of vir mense standvastigheid te gee en stry ons in so mate vir geloof 

in die evangelie dat mense tot geloof kom of groei in hulle geloof? 

6. Beskou julle dit as ’n voorreg om vir Christus te kan dien? Waarom? 

7. Dink julle dat julle daarin slaag om ’n goeie burger te wees van God se koninkryk? Waarop kan ons verbeter? Wat 

kan ons prakties doen om vir ander te wys dat ons burgers is van God se koninkryk?  

As Paulus sê dat hy nie weet of hy die gemeente gaan kan besoek nie, sê hy dit omdat hy nie weet of hy sal lewe en vrygelaat 

word nie, en of hy dalk vir altyd aangehou of doodgemaak sou word nie. Dit was eintlik ook nie vir hom so belangrik nie. Wat 

wel van belang is, is dat die Filippense moet sorg dat hulle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie is. Paulus 

gebruik hier die Griekse woord poli-teu-esthai, wat beteken om ’n burger te wees. Paulus skryf as Romeinse burger vanuit 

Rome self. Filippi was ’n veraf Romeinse Kolonie; die Romeine daar het Latyn gepraat, Latynse klere gedra en, kortom, 

hardnekkig volgehou om Romeins te wees. Paulus sê dus eintlik: “Ons weet almal goed wat die voorregte en pligte van ’n 

Romeinse burger is, selfs wanneer hy ver van Rome is. Onthou dus dat julle ’n nog hoër plig het. Waar julle ook al is, moet 

julle lewe soos dit ’n burger van die koninkryk van God pas. Lewe standvastig, eensgesind, onoorwinlik en moedig. Sodoende 

sal selfs die heidene besef dat Christene iets het wat hulle nie het nie, en sal hulle daarna soek. 

Terwyl ’n sendeling met ’n groepie Hindoevroue oor die evangelie van Jesus Christus gepraat het, het een vinnig uitgeglip. 

Na ’n rukkie kom sy terug en luister met meer aandag as voorheen na dit wat die sendeling aan hulle vertel. Toe hy haar later 

vra waarom sy in die middel van sy boodskap uitgestap het, antwoord sy: “Ek was so geboei deur die wonderlike dinge wat 

jy aan ons vertel het, dat ek jou bediende gaan vra het of jy leef soos wat jy ander leer. Jou bediende het ja gesê. Daarom het 

ek teruggekom om meer van Jesus te hoor.” Dit bly maar die belangrikste vraag of ons as Christene leef soos ons leer. Stem 

ons lewenswandel ooreen met die evangelie. Ons elkeen is ook  ’n Burger van God se koninkryk. Leef ons soos Burgers van 

God se koninkryk? As Burgers van God se koninkryk moet ons ook standvastig wees, eensgesind wees en opstaan en saamstry 

vir die evangelie. 

Sluit af met gebed  


