
17 Maart 2013 
 
Skriflesing  : Fil. 3:4b-14 
 
Tema: Wat dryf jou om te doen wat jy doen? 
 
Preek   : 
 
Hoe is ons geleer om te meet oor wat waardevol is en wat nie ? 
Waaraan meet ons om te bepaal of iets of iemand die moeite werd is? 
 
Ek dink die samelewing is in ‘n massiewe versoeking om met ‘n ondoeltreffende gereedskapkis die 
lewe te wil aanpak. Die versoeking is verseker daar om jou eie lewe en die van ander se waarde te 
wil bepaal rondom dit wat uiterlik en blink gepoleerdheid is.       
 
Dit is ‘n realiteit dat die samelewing uit verskillende sosio-ekonomiese klasse bestaan. Dit opsigself 
is nie ‘n slegte ding nie, maar dit kan ‘n nare wedloop word as jy jouself die hele tyd aan die 
ander/die volgende klas wil meet. Dit kan ‘n hond-wat-sy-stert-jaag situasie word.  
 
Namedropping, mooier, vinniger en sterker is woorde wat die verlange na iets beter uitspreek. 
Hierdie verlange sal jou aanhou jaag want daar is altyd beter, duurder, vinniger en ja, ook mooier.  
‘n Lewe waarin mense ideale  het, kan ontaard in ‘n lewe van onvergenoegdheid. Om in ‘n lewe 
vasgevang te word waar jy al meer op die uiterlike dinge vertrou, gebeur nie oornag nie, maar is 
soos ‘n ingroeitoonnael. As jy jou kon kry, leef jy ‘n lewe waarin jy jou vrede en geluk op die 
uiterlike en verganklike dinge bou.  
 
Dit is nogal nie so maklik om hieroor eerlik te wees nie, want wie wil nou erken dat hy/sy 
onvergenoeg is en heeltyd besig is om blinker en beter te wil wees as wat jy nou is. Dit is nie so 
maklik om te erken dat ons op die uiterlike dinge vertrou nie.  
 
Paulus raak in die teks ‘n bietjie eerlik oor die versoeking om jou lewe op die uiterlike en 
verganklike te wil bou. Hy noem dat hy nogal ‘n netjiese CV aanmekaar sou kon sit oor wat hy alles 
is en bereik het. Ek dink hy het in sy lewe voor hierdie brief, seker maar gedink dat dit wat hy in 
vs.4 noem, die pilare van sy menswees is.   

 Agste dag besny Gebore Jood, nie van Ismael 

 Van Israel  Uitverkore volk 

 Benjaminiet  Suidelike stam. Afgodery vrygespring 

 Hebreer  Konnotasies met taal, kultuur en ryke tradisionele erfenis 
 
In vs.6 roem hy in sy noukeurige wetsgeleerdheid. Die sog. lofwaardige toewyding en ywer. 
 
Hy sou oor sy afkoms kon roem. 
Hy sou oor sy kerklike betrokkenheid kon roem 
Hy sou oor sy voorbeeldige toegewydheid ‘n paar goue sterretjies kon losslaan. 
 
MAAR 
 
Paulus kom by ‘n keerpunt in vs. Vs 7. Verskuiwing. 
 
Wat eers vir my ‘n bate was, is nou waardeloos …. Dit is nou “skubula”. ‘n Woord wat ook met 
vullis wat weggegooi word vertaal kon word. Alles wat vir my so belangrik was en steeds vir my 
belangrik sou kon wees, word in ‘n totaal nuwe lig beskou. 



 
Die allesoortreffende waarheid, is om Jesus Christus te kan ken. Nie net ‘n mondelingse praat 
soos ‘n pop wat buikspreek nie, maar ‘n praat omdat die verhouding met Jesus Christus die alles 
oortreffende fokus geword het.   
 
Jesus Christus is nou sy geregtigheid!! 
Sy vryspraak, sy verlossing, sy verhouding met God, sy lewe van vrede en vreugde het hy nou in 
Jesus Christus gevind. 
 
Dit beteken eenvoudig dat:  

 Hy in ‘n verhouding met Jesus Christus gekom het. 

 Hy  nou insig en kennis gevind het van dit wat Jesus Christus in sy persoonlike lewe 
meebring. Jesus X’s se lewe van lyding, opstanding en oorwinning laat hom nou anders 
dink oor wen, verloor, behaal en bymekaarmaak.  

 
Ons moet definitief ook hier net bietjie teruglees en Paulus se belydenis in 1:21 saamlees. Die 
lewe is vir my Christus, en die die sterwe wins. 
 
Hy sê verder in vs 12 en 13 twee baie belangrike dinge: 

 Ek is deur Christus gegryp: Van buite myself kom daar ‘n ingreep/verskuiwing  

 Ek het nog nie als nie maar verlang na die groei in die verhouding: Nie geariveer nie!  
 
Aktualisering: 

 Waar staan jy? 

 Wat het met jou gebeur die afgelope tyd? 
 
Laat jy toe dat God hierdie verskuiwing in jou bewerk? Leef jy in die verwagting dat God jou en my 
lewe telkens nuut wil verskuif dat ons nie ons lewens sal bou op die uiterlike dinge nie, maar op ‘n 
diep en eerlike verhouding met Hom. Want in ‘n verhouding met Hom is daar ‘n vastigheid wat aan 
ons geskenk word. Nie ‘n vastigheid wat oproes en verkrummel nie. Jou en my medaljes, tellings, 
baadjies, finansiele state en sertifikate kan nie saamgaan nie.  
 
Jy gaan maar ‘n baie kort tydjie in terme van die ewigheid ‘n MD of leerlingraadslid wees. Maar in 
‘n verhouding met Jesus Christus, gaan ons vir ewig by die Koning van die Konings wees. 
Daarmee saam moet ons ook bysê: Mense wat die Here liefhet, is besondere MD’s, klerke en 
bediendes.     
 
Afsluit: 
Jou ywer is nie op te weeg teen Christus se ywer nie. Christus se ywer om mense te red, is helder 
en onherroeplik op Golgota getuig. God het toegelaat dat dat Sy skepsels Hom aan ‘n vloekhout 
hang. Dat hulle sal agterkom, dat Hy alles gegee het en gee om mense te red. Paulus getuig 
daarvan dat sy ywer hom nie gebaat het nie, maar dat hy deur Jesus Christus gegryp is. 
 
Hoekom doen jy wat jy doen as jy kerklik-gelowig optree. As dit nie is omdat Christus ons gegryp 
en vrygespreek het nie, mors ons ons tyd met kerklike speletjies. Amen. 
 
Gebed  : 
 
Kollekte  : 
 

Slotsang  : Liedboek 602:1,4 “Kyk, Ek maak alles nuut”.  


