
NG Kerk Cradock – Oos 

Bybelstudie 

Leef vir Christus: Nommer 5 

Nadat Paulus gepraat het daaroor dat ons eensgesind moet wees sê hy hier in vers 5 dat ons dieselfde gesindheid as Jesus 

Christus moet hê. Bespreek met mekaar wat julle verstaan onder eendersheid en eensgesindheid en waarom ons strewe na 

eensgesindheid en nie eendersheid nie.  

Lees Filippense 2:5-11 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. Die Message vertaling van Filippense 2 vertaal vers 5 en 6 as volg: “Think of yourselves the way Christ Jesus thought 

of himself. He had equal status with God but didn’t think so much of himself that he had to cling to the advantages 

of that status no matter what. Not at all.”  

a. Ons moet oor onsself dink soos Christus oor homself gedink het. Hoe het Christus oor homself gedink en wat 

vra dit van ons?  

b. Die message vertaling sê dat Jesus nie vasgeklou het aan die voordele van sy gelyke status met God nie maar 

dat hy dit prysgegee het. Dat hy homself verneder het. Watse voordele dink julle gryp ons nog aan vas wat ons 

nie wil prysgee nie?  

c. Dink julle dit is maklik vir ons om Jesus na te volg in sy prysgawe? Hoekom nie?  

d. Jesus se lewens gesindheid is een van prysgawe. Hoe kan ons hom hierin navolg? Watter waardes moet ons 

uitleef en watter optredes moet ons laat gaan? 

e. Hoe kan hierdie gesindheid van Jesus ons help wanneer ons verskille of tweespalt tussen mense hanteer?  

3. Hoe dink julle verskil nederigheid van om maar net ’n vloer mat te wees?  

4. Hoe kan ons deur ons optrede vir God eer? 

5. Dieselfde gesindheid moet in ons wees as wat daar in Christus Jesus was. Hoe kan jy Christus se gesindheid hierdie 

week gaan uitleef, by die werk, by die huis, tussen jou vriende? Wat kan jy doen om ander te wys dat jy met 

dieselfde gesindheid as Christus leef?  

In hierdie pragtige Christuslied word dit duidelik dat Jesus, wat self God is, by sy Goddelike natuur ook ’n ware menslike 

natuur aangeneem het. Hy het sy goddelike eer prysgegee en vrywillig mens geword. Hy, wat God is, het soos ’n slaaf geword 

om ons, wat slawe van die sonde was, vrye kinders van God te maak (Rom. 6:16-18) Daarom kon God hom ook op die regte 

tyd verhoog. Al die werk van Jesus, sy hele lewe en doel, was om God te eer. Jesus trek mense na Hom om hulle daardeur by 

God te kry, ongeag wat dit Hom kos. Elke kind van God moet ook so doen. In ’n paleis in Rome is daar ’n plafon wat deur een 

van die groot meesters beskilder is. Die plafon is hoog en moeilik om te sien omdat mense nie so maklik so hoog kan opkyk 

nie. Die eienaar het dus ’n groot spieël op die vloer gesit sodat die mense die skildery in die weerkaatsing kan bestudeer. Die 

hele geskiedenis van menslike denke bewys dat die mens God nie kan leer ken deur op te kyk nie. Christus het dus in die 

volheid van die tyd gekom om die beeld van die onsigbare God (KOL. 1:15) te wees, sodat wanneer ons Hom sien, die 

onsigbare dinge duidelik sigbaar word.  

Sluit af met gebed  


