
Preek Jan Steyn 20 Januarie 2013. 

Tema: Jy in Jesus en Jesus in jou. 

Teks: Kolossense 1:24-29 en 1 Petrus 5:14. 

 

Inleiding: 

Hoe ouer word, hoe meer besef ek hoe wêreld vir ons as Christene lieg. Dit vir wêreld 

belangrik is, nie vir Woord van God so belangrik. Dit wat wêreld se gelukkige en 

sinvolle lewe sal bring nie so in Woord van God. 

 

Wat is van die wêreld se grootste leuens? 

1. Daar moet eers iets aan jou gedoen word of aan jou gebeur voor gelukkige en 

sinvolle lewe sal hê. Jy moet eers maerword-operasie kry. Jy moet eers borste laat 

vergroot of verklein. Jy moet eers sixpack maagspiere hê. Jy moet eers jou neus reguit 

laat maak of Hannon Bothma makeover kry. Klem op uiterlike- as dit reg is, is lewe 

gelukkig en sinvol. Alles gaan oor looks. 

 

2. Iemand moet by jou wees voor gelukkig kan wees. Verhoudings- as net regte ou 

of meisie kan kry, dan sal ek gelukkig wees en lewe vir my sinvol. Of erger: as ek net 

ander man of vrou kan kry sal ek  gelukkig wees. 

 

3. Daar moet eers iets aan jou toegeken word- eers Victrix Lodorum of akademiese 

beker of titel van bestuurder of CEO van maatskappy. Of daar moet sekere goed oor 

jou gesê word voor gelukkig kan wees. Jy is amazing of mooi of slim of talentvol  

 

4. Daar moet eers hierdie klomp goed deur jou besit word voor gelukkig en lewe 

sinvol. Beter tegnologie as maats. Beter kar as ander ouens. Beter juwele en klere as 

ander vroue. Huis of vakansie wat ander mense begeer. Dan lewe sinvol en gelukkig. 

 

5.  Daar moet eers klomp goed deur jou bereik word voor gelukkig en lewe sinvol. 

Jy moet eers graad kry of Cravenweek speel of skoolrekord breek of bestuurder word 

of Comrades klaarmaak voor gelukkig kan wees en lewe sinvol. 

 

6. Alles om my, my omstandighede moet eers reg en goed wees voor ek gelukkig 

kan wees en lewe sinvol. 



 

Die wêreld se dat dit wat buitekant jou is en gebeur is die belangrikste en maak 

jou lewe sinvol en gelukkig. Dis alles goed wat jy self gedoen en bereik het. Jy het 

situps gedoen tot jy die sixpack het. Jy het gehardloop om die beker te kry of gespeel 

om Cravenweek of WP of Bolandkleure te kry. Jy het geleer vir die akademiese 

beker. Wat sê die Woord van God? Dit wat binne in jou gebeur is die 

belangrikste. En dit wat binne ons gebeur is nie iets waaroor ek kan brag en sê dit is 

my werk nie. Wat binne in my gebeur het van buite myself gekom. Dit is God se 

werk. Dis wat staan in 2 Kor. 5: 17: "Iemand wat aan Christus, aan Jesus behoort is 'n 

nuwe mens. Dit beteken jy is deur God nuut gemaak of oor gemaak aan die binnekant. 

Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God." 

 

Dit wat ons vanoggend saamgelees het, sluit by hierdie gedagte aan: "Christus is in 

julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid." Luister mooi- nie Christus en jy is die hoop 

op die heerlikheid nie. Ons dink soms Hy het die red-deel gedoen en ek moet in my 

krag nou die leef-deel tot eer van God gaan doen. Nee, dis verkeerd. Jesus lewe in my 

deur Sy Gees en dit alleen gee my ook die krag om tot eer van God te lewe 

 

Kom ek verduidelik hierdie storie dat Jesus in ons lewe met Tupperware houers. 

 

Tupperware evangelie: 

Hoor dominees se by babas se doop- in sonde ontvang en gebore. Hoekom? Is 

nageslag van Adam wat aan God ongehoorsaam was. Sonde soos hierdie oorerflike 

siekte ons almal na Adam mee gebore word. So hierdie Tupperware houer is ek en jy. 

Ons word in sonde ontvang en gebore- ons is binne-in hierdie groter Tupperware bak 

sonde. Maar ons is nie net in sonde. As jy in sonde ontvang en gebore is, raai wat is 

binne-in jou lewe? Sonde! As jy Jesus nie ken nie, raai wat is baas in jou lewe? 

Sonde! Jy kan dan nie daarvoor nee se nie, want sonde is die baas. 

 

Omdat ons in sonde ontvang en gebore, wat het ons nodig in ons lewens? Ons het 

redding of verlossing nodig- iemand om ons sonde weg te neem en ons begeerte om te 

bly sondig. Bybel skryf ons is geestelik dood in sonde en ons kan onsself nie uit sonde 

laat opstaan nie. Hier kom Jesus in die prentjie. Hy kom haal ons uit die sonde uit en 

neem hierdie ding om te wil sonde doen al meer uit ons binneste weg. Wat het ons 



vanoggend gelees? As jy kind van Jesus word, Wie is in jou? Jesus. En in wie is ons 

nou. Nog in sonde? Nee, ons is in Jesus en Jesus is in ons. As jy in Jesus is en Jesus in 

jou en my- Wie is nou die baas, Wie besluit hoe ons sal lewe? Is nog sonde? Is dit nou 

ek en jy? Nee, dis Jesus.  Hy bepaal nou die rigting van my lewe. 

 

Wat beteken dit dat Jesus in ons is en ons in Jesus? 

Om te lewe tot eer van God vir ons as mense is nie net moeilik nie- dis onmoontlik. 

Nie een van ons sal dit ooit in eie krag regkry nie. Daarom het God vir ons die Heilige 

Gees gegee en daarom leef Jesus deur Hom in ons. Net een mens het dit ooit reggekry 

om tot eer van God te leef- die mens Jesus. Hy leef nou in jou en my en deur Sy krag 

in ons kan ons nou tot eer van God leef. Die eerste belangrike ding wat ons moet 

weet van hierdie waarheid dat Jesus in ons leef is dat ons daarom uit Sy krag 

leef. Kyk maar weer vers 29: "Daarvoor span ek my in en bewywer ek my met die 

krag wat Hy gee en wat kragtig in my werk." 

 

Omdat Jesus nou in ons leef het ons hierdie nuwe identiteit of posisie in God. 

Romeine 8 skryf ons is nou nie meer slawe van die sonde nie, maar kinders van God. 

Meer as dit: Ons is nou God se erfgename soos wat jy eendag wat aan jou pa en ma 

behoort sal erf. Ons is erfgename saam met Christus. Dit beteken dat alles wat aan 

Jesus behoort ook nou aan jou en my behoort en dat wat van Hom waar is, nou ook 

van jou en my waar is. 

 

Paulus skryf dat ons omdat ons aan Jesus behoort nouj vir die sonde dood is, maar vir 

God lewe, omdat ons een is met Christus Jesus. Die regte vertaling is eintlik omdat 

ons in Christus Jesus is. Omdat ons in Christus Jesus is, beteken dit ons is nou een 

met Hom. Die Gees wat in ons werk en die Gees van Christus genoem word, wil ons 

al meer een maak met Jesus. Dit beteken dat ons soos Hy oor ander mense sal begin 

dink, dat ons soos Hy na ons eie lewe sal kyk, soos Hy na ons sonde en ander mense 

se sonde sal kyk, soos Hy na God sal kyk. Galasiërs 2:20 skryf dat ons so een is met 

Jseus dat dit is asof ons saam met Hom gekruisig en saam met Hom opgestaan het tot 

hierdie nuwe lewe. En dan skryf hy: Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar 

Christus wat in my lewe. Dis wat dit beteken om in Christus Jesus of een met Hom te 

wees. 

 



Hierdie waarheid dat Jesus deur die Gees in ons leef en deur ons leef het Paulus 

gebring by die punt om te skryf dat ons lewens die tempels van die lewende God is. 

Gaan lees maar 2 Kor. 6:16. Tempel in OT plek van God se spesiale teenwoordigheid 

op aarde- mense soontoe gegaan as hulle God wou ontmoet of naby aan Hom wou 

wees. Ons lewens, jou en my lewe is nou die plekke waar God spesiaal teenwoordig is  

op aarde. As mense met jou en my te doen kry, moet dit vir hulle wees asof hulle nou 

vir Jesus ontmoet het en iets van Hom beleef het. 

 

Slot: 

Ons sing in die kerk hierdie lied My hele menswees wat so mooi saamvat wat dit 

beteken dat Jesus in ons lewe en ons in Hom. Terwyl ons die liedjie op die CD speel, 

vra ek dat julle kyk na die woorde op die bord: 

 

Ek gee U my hande, om U werk te doen 

Ek gee U my voete, om U weg te loop 

Ek gee my oe om te sien soos U doen 

Ek gee my tong om U woorde te se 

 

Refrein: 

Ek gee my hele menswees. Ek gee alles wat ek is. Ek bring my hele lewe, my 

liggaam en my gees. Here Jesus ek kom vra, kom leef en werk en bid in my. 

 

Ek gee my gedagtes, dat U in my kan dink 

Ek gee U my gees dat U in my kan bid 

Maar bo dit alles kom gee ek ook my hart 

Laat U liefde vir mense in my brand 

 

Refrein: 

Ek gee my hele menswees. Ek gee alles wat ek is. Ek bring my hele lewe, my 

liggaam en my gees. Here Jesus ek kom vra: Kom leef en werk en bid in my. 

 

Dis wat dit beteken dat Jesus in ons is en ons in Hom. Dat ons deur die werk van God 

nou Een is met Jesus. 

Amen. 


