
NG Kerk Cradock – Oos 

Bybelstudie 

Leef vir Christus: Nommer 4 

Ek onthou nog in die fliek Bakgat is daar ’n toneel waar die Oupa vir Wimpie probeer verduidelik hoe belangrik spanwerk is 

in ’n rugbyspan.  Hy het dit verduidelik aan die hand van stokkies. Eers het hy een stokkie gevat en die stokkie maklik  gebreek. 

Daarna het hy ’n bondeltjie van 15 stokkies aan mekaar gebind en die bondeltjie ook probeer breek, maar hy kon dit nie 

regkry. In ’n bondeltjie saam was die stokkies baie sterker as op hulle eie. Dit laat my dink aan die woorde van die Prediker 

wat sê: “Twee is beter as een. Saam bereik hulle meer in hulle werk. ’n Drie dubbele tou breek nie so maklik nie.” Vertel vir 

mekaar van ’n geleentheid in jou eie lewe waar samewerking gelei het tot beter resultate.  

Lees Filippense 2:1-4 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. Waarom dink julle is eensgesindheid belangrik? 

3. Wat is die gevare van tweespalt? 

4. Wat dink julle is die dood van eensgesindheid en samewerking?  

5. Wat dink julle kan ons as mense doen om eensgesindheid te smee en beter saam te werk?  

6. Waarom is nederigheid belangrik vir eensgesindheid? Hoe dink julle lyk hierdie nederigheid, prakties? 

7. Dink julle ons is suksesvol daarin om nie net aan ons eie belange te dink nie, maar ook aan ander?  

8. Is dit belangrik en waarom is dit belangrik om ander mense se belange in ag te neem?  

Die gevaar van onenigheid het die gemeente van Filippi bedreig. Dit is vir enige kerk ’n gevaar. Dis wanneer mense regtig 

ernstig en ywerig is, dat gemoedere hoog loop. Hoe groter die geesdrif, hoe groter die gevaar van botsing. Meestal is dit 

egter die eie – ek wat nog oorwin moet word. Persoonlike ambisie en eie eer speel nog ’n te groot rol. ’n Ou legende vertel 

dat die hemelpoort te nou is vir een mens om in te gaan. Snaaks genoeg, het die poort twee mense wat mekaar help, 

deurgelaat. So het die poort al hoe breër geword, hoe meer mense mekaar gehelp het. Hoe groter die eenheid, hoe wyer die 

poort. Ons as mense is geneig om selfgesentreerd te leef en dit is ook baie keer die wortel van tweespalt, omdat ons nie kan 

saamwerk nie. Paulus beklemtoon geestelike eenheid. Gelowiges moet mekaar liefhê, en hulle moet een van hart en een in 

strewe wees. Hulle moet saamwerk. As jy met gelowiges saamwerk en regtig aan hulle doen soos jy wil hê hulle aan jou moet 

doen, volg jy Christus se voorbeeld om ander se belange voorop te stel. Dit bewerk eenheid. As ons in eensgesindheid 

saamwerk kan ons almal baie meer bereik, dan word die hemelpoort breër. 

Sluit af met gebed  


