
Sondag - 24 Junie 2012 
 
Skriflesing  : 2 Kor.6:1-13 
 
Tema   : ID Uitklaring 
 
Preek   :  
 
Agtergrond: 
 
Hierdie gemeente se stigting het onder Paulus se bediening plaasgevind. (Hand.18). Daar 
volg 2 verdere besoeke en 2 briewe. Moontlik ook ‘n tussen-brief. Paulus se integriteit as 
bedienaar van die Woord word bevraagteken wat allerlei pyn en seer veroorsaak. Die 
oorsprong is waarskynlik ‘n persoon wat onder valse voorwendsels kom “preek” het en 
Paulus kom verdag maak het. 
 
Die HG lei dan vir Paulus om oor ‘n paar sake te skryf. Van die sake is dit wat persoonlik 
tussen hom en God gebeur het, en ander is getuienisse van dit wat in sy hart leef.   
 
Die konteks van die agterdog jeens Paulus skuif ons bietjie eenkant toe, maar dit wat Paulus 
verder oor die bediening en die vrug van die bediening aanbied, is waarhede wat ons elkeen 
kan help in ons verstaan van wat God in ons wil sien gebeur. Wat volg, is tema’s wat ons 
verseker na kan luister.  
 
Nou verduidelik Paulus olv die HG die hele saak van die bediening en wat die boustene van 
die bediening is.  
 
Wanneer word jy werklik in die bediening van ‘n gemeente opgeneem? 
 
Die bediening in ‘n gemeente het verskillende dimensies. Lering, organisering, versorging, 
toerusting, diens, bestuur, bemoediging, voorbidding/intersesorskap, profeteer ens. 
 
MAAR: Volgens 2 Kor.5:15 – Jy word ‘n medewerker wanneer jy nie meer vir jouself lewe nie. 
Wanneer die HG mense oortuig en wanneer mense daartoe instem om nie meer onder die 
slawerny van hulle eie sondige ek te wees nie, dan word hulle in Jesus Christus vrygespreek. 
Vrygespreekte mense, Kol.1:14,15 is dan mense wat werklik in die gemeente se bediening 
opgeneem word. Want nou is die eie ek nie meer in die pad van die werking van God nie.  
 
Jou identiteit  word in Jesus Christus altyd ‘n identiteit wat met ander connect. ‘n 
Vrygespreekte mens word altyd ‘n medewerker ongeag ouderdom, taal, grootte of wat ook al. 
Onselfsugtige diensbaarheid en tydspandering word dan ‘n manier van lewe. 
  
Jou medewerkerskap is nooit klaar gevorm en afgehandel nie: 
 
2 Kor.6:1 tot 3 (veral 1,2) 
 
Daar is altyd ‘n eerste oomblik, ontmoeting, bewuswording van God, en dan is daar ‘n 
voortgang daarvan. Dis nie soos ‘n leer wat ‘n laaste boonste trappie het nie. 
 



God gebruik weer en weer kairos oomblikke. (oomblikke van waarheid waarin Hy homself op 
‘n besondere manier, op die regte oomblik aan mense wys en openbaar. Inteendeel. Ek dink 
daar is geweldig baie daarvan, maar ons sien en beleef net sommige daarvan. “Reisiger van 
laas week – afkyker”.  
 
Sien ook 1 Tess.5:20 
 
20: Moenie profesieë geringskat nie 
 
20: “Moenie uitsprake van die wat die boodskap verkondig, gering skat nie. 21: Maar toets dit 
alles, behou wat goed is” 
 
Verklaring: 
Die regte woord op die regte tyd vir jou persoonlik of vir ‘n paar mense saam. 
 
God skep daardie tye, gebeure, ontmoetings, beslissings oomblikke. 
God bedoelde plek oomblik waarin Hy deur die werking van die HG:  

 Lewende Water gee 

 Genesing en heling van seer en onsekerhede gee 

 Moed skep om dit wat nog kom in die oe te kyk 

 Snoei en weg te neem wat ons verhinder om met Hom in ‘n persoonlike verhouding te 
wees. 

 Meer sinvolle verhoudinge met ander mense te wees. 

  
 
Hierdie oomblikke voorsien God dan waarin en waartydens jou identiteit in God bevestig, 
versterk of vernuwe word. Daaruit volg dan nuwe entoesiasme vir die uitleef van jiu 
verhouding met God. 
 
Luther se aanhaling: Verkondiging van die evangelie nie ‘n ewige of permanente 
modus/instruksie is nie. Dit is soos ‘n reënbui wat verbygaan. “What it strikes, it strikes; what 
it misses, it misses. It does not return, nor does it stand still. The sun and heat follow and dry 
it up.”  
 
Paulus bid vir die verheldering van ons geestesoë. Ek vermoed hy wou uitwys dat ons maklik 
by God se reënbuie kan verbyleef, sonder om dit te sien. 
 
In Hand.20:16-24 lees ons oor die broosheid van geloofsgemeenskappe wat nie 
vanselfsprekend vir ewig suiwer en toegewy bly nie. Daarom is dit belangrik om in God se 
“reënbuie” te gaan stap. (Prakties – die plek te besoek waar God aan die Woord is – Erediens 
een van die besondere plekke waar dit reën.)  
 
 
 
 
 
 
 



Watter vrug kom uit die persoon wie se karakter deur God vanuit kairosse vernuwe en 
ontwikkel word? Paulus getuig oor dit wat met hulle gebeur het.  
 

 Onberispelik, rein wees 
Skerp of duidelik gefokus.  
Om jou lewenswyse te laat stroop van dinge wat jou verhinder om God te dien – Hebr. 
Gebruik atleet in wedloop wat onnodige “klere” moet agterlos.  
 

 Doelgerigtheid 
Verstaan God se verlossing.  
Om die rede waarom jy ten eerste en ten diepste hier is te begryp 
Jou lewensprioriteite dan daarvolgens op te stel 
 

 Openhartigheid 
Eerlik wees en om met egtheid te leef. 
Daar is niks wat jy meer hoef weg te steek nie. 
Daar is niks wat jy hoef toe te smeer nie.  
 

 Verdraagsaamheid 
Geduld en volharding met onkundige mense. 
Om teen die agtergrond van jou eie gebrokenhede met ander mense om te gaan.  
  

Afsluit: 
 
Ons ID is nie iets wat ons in die eerste plek doen of regkry nie. Ons ID is wie ons is. Jou ID is 
dit wie jy is wanneer jy alleen is. Daarom is die vorming van ons karakter meer belangrik as 
wat ons in terme van ons dade kan regkry. Wanneer God ons ID herskryf van “Verlore” na 
“Gevind/verlos” // van “Skuldig” na “Vrygespreek”, dan begin ons lewens ‘n nuwe deuntjie 
sing. Die deuntjie van die liefde met al die verskillende dimensies, tipes gedrag en 
gesindhede. 
 
Beeld van windpomp op ‘n boorgat. Brak of skoon water.  
 
Die uitleef van jou verhouding met God het altyd Sy oorsprong in jou ID. So as ons sukkel 
met die leef van ons gedrag, gesindheid, dan wil God ons laat terugkeer na die herkenning 
van ons ID. Verlos en Vrygespreek. 
 
Die lied wat tannie Wendy en Bianca ons tydens kollekte mee gaan bedien, wil ons juis 
daarmee help dat ons werklike self deur God heelgemaak word. 
 


