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Bybelstudie 

Leef vir Christus: Nommer 6 

As ek jou sou vra “wat is jou grootste wens?” wonder ek nogal wat mense sal antwoord.  Meeste sal seker wens vir rykdom of 
geluk, dalk selfs gesondheid. Ander sal dalk wens om nog ’n laaste paar oomblikke te deel met ’n geliefde wat hulle verloor het. 
Elkeen van ons het waarskynlik verskillende wense. Deel met mekaar julle wense? 

Lees Filippense 3:3-20 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 Wat dink julle bedoel Paulus as hy sê: “ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons 

op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie.” 
3 Is daar uiterlike dinge waarop ons vandag nog vertrou? 
4 Hoekom beskou Paulus hierdie dinge wat eers vir hom ’n bate was nou as  waardeloos?  
5 Watter saak het volgens Paulus nou waarde? Hoekom? 
6 Waarom is dit belangrik dat ons moet  weet dat ons vrygespreek word, nie omdat ons die wet onderhou nie, maar 

omdat ons in Christus glo? 
7 Paulus verklaar dit baie duidelik dat hy nog nie alles het nie. Hy erken dat hy ook nog moet groei in sy verhouding 

met God en in sy kennis van wie God is. Daarom is dit sy wens om vir Christus te ken. In watter mate het jy die 
behoefte om vir God beter te leer ken?  

8 Wat dink julle bedoel Paulus as hy sê hy maak hom los van wat agter is en strek hom uit na wat voor is? Wat is 
hierdie toekoms verwagting waarmee Paulus leef?  

9 Met watter toekoms verwagting leef jy? Gee hierdie verwagting vir jou lewensvreugde, sin en hoop?  
10 Paulus waarsku ons teen die vyande van die kruis. Hoe ken ons hierdie mense uit?  
11 As Paulus sê ons moet hom navolg, waaarin meen hy, sou julle dink, moet ons hom navolg? 
12 As ons burgers is van ’n land het dit sekere implikasies op ons lewe. Ons moet byvoorbeeld gehoor gee aan die 

wette van die land en belasting betaal. As ons sê ons is burgers van die hemel, wat sou julle sê is die implikasies 
daarvan op ons lewens?  

Daar is 'n pragtige Duitse kortverhaal met die titel: "die rykste man in die dorp". Dit gaan oor 'n besondere ryk en selfgenoegsame 
man, verreweg die rykste man in die dorp. Een oggend ry hy deur die woud wat naby die dorp was en skielik hoor hy ’n geluid. 
Toe hy fyner luister, blyk dit dat dit 'n ou en baie arm man van die dorpie was, besig met 'n eenvoudige gebed. Hy was besig om 
vir God te dank vir 'n stuk brood en 'n beker water. Dit was vir die ryk man so vreemd, dat dit hom onrustig gestem het. Met al 
sy skatte het dit nooit by hom opgekom om God te dank nie. Nadat hy weggery het, wou die beeld van die ou man hom nie los 
nie. Intussen het 'n storm opgesteek, die lug verdonker en die woud verkoel. 'n Neerdrukkende gevoel, soos van naderende 
onheil, het oor die ryk man gekom. Skielik was dit asof hy 'n stem gehoor het wat vir hom sê: "Vannag gaan die rykste man in 
die dorp sterf." Verskrik en ontsteld het hy huis toe gejaag en die dokter ontbied. Dit was vir hom 'n nag van doodsangs en 
ellende. Maar met die eerste strale van die oggendson in sy kamer, het hy weer kleur in sy gesig gekry en meer gerus begin voel. 
In die dorp hoor hy toe later die dag, dat die dood wel die nag toegeslaan het. Die ou man wat hy die vorige dag sien bid het, 
het die nag gesterf. By sy terugkeer vanuit die dorp, het sy vrou hom laggend gespot en gesê dat die geheimsinnige stem slegs 
sy verbeelding was. Die nag was immers lank reeds verby en hy leef nog. "Sekerlik", het hy vir haar gesê, "maar die stem was 
tog reg. Vannag het die rykste man in die dorp wel gesterwe." "Hoe kan dit tog wees?" het sy vrou gevra. "Wie is hier wat ryker 
is as ons?" Daarop het hy haar geantwoord: "Dié man wat vir God kan sê: `Buiten U begeer ek niks in die hemel en op die aarde 
nie …’ Hy was die rykste man in ons dorp." 

Paulus skryf dat al wat hy wens al wat hy begeer is om vir God beter te wil leer ken. En hoe kan hy anders, die liefde en die 
genade van God geopenbaar in Jesus Christus dring hom daartoe. En as hy vir God beter leer ken dan verander dit ook hoe hy 
lewe. Hoe kan ons dan anders as om ook hierdie God beter te wil leer ken. As ons eers besef het wat hy werklik vir ons gedoen 
het, kan ons mos nie anders as om hierdie God beter te wil leer ken nie en hoe meer ons van God leer ken, hoe meer verander 
dit ons lewens en gee dit ons nuwe perspektiewe en verander dit die waardes waarmee ons elke dag leef as burgers van God se 
koninkryk. Wat die meeste waarde het, ewigheidswaarde, is om vir God te ken te groei in jou verhouding met hom en ook te 
gaan leef vanuit daardie verhouding. 

Sluit af met gebed  


