
Preek Jan Steyn 27 Januarie 2013. 

Teks: Kolossense 3:12-17 (Lees hierby in Boodskap of Ou Afrikaanse vertaling) 

Tema: Nuwe klere (nuwe lewe) 

 

Inleiding: 

Ek wil julle graag vanoggend voorstel aan Brian Habana. Brian is maar stil en praat 

nie baie nie en het my daarom gevra om vanoggend die praatwerk te doen. Hy vertel 

my dat ons hom maar moet verskoon, want hy is hier, maar sy kop is nie mooi hier 

nie. Hierdie tyd van die jaar dink hy net Super 15! 

 

Brian het sy rugbyloopbaan begin by watter span? 

Bulls. 

Hierdie pienk trui is een van die truie wat die Bulls dra, alhoewel hulle gewoonlik in 

ligblou klere speel. Sy tuisstadion op daardie stadium was Loftus Versfeld en terwyl 

hy daar gespeel het was Heyneke Meyer die afrigter. Brian en die ander spelers by die 

Bulls het volgens Heyneke Meyer hul afrigter se wedstrydplan gespeel. Hulle het 

geoefen volgens Heyneke Meyer en sy hulpafrigters se oefenmetodes. Met 

tuiswedstryde het Brian en sy Bulls spanmaats in die Bulls se kleedkamer by Loftus 

Versfeld gaan aantrek. Hulle het op die Bulls se kant van die pawiljoen gesit as hulle 

beseer was of reserwe was of vervang is in die wedstryd. Brian het op die veld gedraf 

het liedjies soos Liefling of die Blou Bul eet nie van die grond af nie. Brian het in 

Pretoria gebly en geleef soos die meeste mense in Pretoria leef. Hy het gedoen wat 

hulle doen vir ontspanning en wat sy spanmaats gedoen het vir ontspanning. 

 

Na 'n paar seisoene by die Bulls in Brian gekoop deur die Stormers in die Kaap. Sy 

trui het verander. Hy moes nou in hierdie donkerblou en wit trui van die Stormers 

speel. Sy tuisstadion het verander- dit was nou Nuweland in Kaapstad. Sy afrigter het 

verander. Allistair Coetzee was nou sy hoofafrigter. By die Stormers moes al die 

spelers speel volgens Allistair Coetzee en sy hulpafrigters se wedstrydplan. Hy kon 

nie met oefeninge sê: Coach, hierdie move wat ons van die lynstaan af hier doen is 

verkeerd, ons het dit anders by die Bulls gedoen nie. Hulle moes oefen volgens 

Allistair Coetzee en sy span se oefenmetodes. Hy kon nie vir sy nuwe afrigters sê soos 

wat julle oefen is verkeerd, ons het dit anders by die Bulls gedoen nie. Met 

tuiswedstryde op Nuweland moes Brian by die Stormers se kleedkamer gaan aantrek 



ne regmaak vir die wedstryd. Hy kon nie gaan aantrek by die besoekende span se 

kleedkamer, want dit was waar die Bulls altyd aangetrek het nie. Hy kon nie gaan sit 

op die kant van die pawiljoen waar die Bulls altyd teen die Strormes gaan sit het nie. 

Hy moes aan die Stormes kant van die pawiljoen gaan sit. Hy het nou op die veld 

gehardloop met ander liedjies soos Province of die Stormerslied. Brian het nou in die 

Kaap gebly en hy het begin ontspan soos die ouens en sy spanmaats in die Kaap 

ontspan het. Dit het gewoonlik iets met die see te doen gehad. Brian, jy moet leer surf 

of windsurf. Jy moet vir jou 'n  waterskoeter kry. Jy moet leer visvang. Hoor julle dat 

baie meer vir Brian Habana verander het toe hy van die Bulls na die Stormes toe 

gekom het as net sy trui? Hy moes anders begin dink en leef . Sy identiteit het 

verander van Bull na Stormer toe. En hy het nie meer soos 'n Bull kon dink en optree 

nie. Hy moes soos 'n Stormer begin dink en optree. 

 

Wie is ons wat die nuwe klere (nuwe lewe) moet aantrek? 

Paulus skryf altyd eers wie ons in die Here is voor hy skryf oor hoe ons moet lewe. 

Want wie ons in die Here is, is die basis van ons geloof- uit hierdie identiteit, uit wie 

ons in die Here is, kom die optrede of gedrag na vore. 

Paulus gebruik vier woorde om ons as kinders van die Here te beskryf: 

 

1. Uitverkorenes van God (uitverkore volk van God): vers 12 

Ons is die volk van God- ons is bloedfamilie van mekaar, want dieselfde bloed 

van Jesus het ons gered. Om uitverkorenes te wees is ook om te weet God het ons 

gekies en nie andersom nie. Hy het SY Hand op ons gelê- Hy het ons uitgekies vir 

spesiale diens- dis wat uitverkore beteken. Die Engelse vertaling is: HE picked us 

out. 

 

2. Heiliges: Vers 12 Ou Afrikaanse vertaling 

Om heilig te wees is baie soos uitverkore- om eenkant gesit te word vir spesiale 

gebruik. Ek en jy is eenkant gesit- ons kan  nie maar dink soos almal dink en doen 

soos almal doen nie. Ons is eenkant gesit om volgens God se wil en die Bybel se 

waardes te lewe. 

 

3. Geliefdes (mense wat Hy baie liefhet): vers 12 



Liefde gaan oor lojaliteit en verantwoordelikheid neem vir iemand. God is lojaal 

aan ons- Hy bly noem ons Sy kinders al maak ons soms so lelik droog en Hy kies 

om vir ons verantwoordelikheid te neem. God se liefde vir ons is dus baie meer as 

een of ander mooi sentimentele gevoel. Dit word met die daad en optrede bewys. 

 

4. Vergeefdes: vers 13: 

Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Ek en jy is vergeefdes- ons 

verlede en ons sonde word nie meer teen ons gehou nie. Ons kan soos Paulus in 

Filippense skryf ons losmaak van wat agter is en ons uitstrek na wat voor is. Ek is 

in Jesus Christus het ons laas week gehoor. As God na my kyk, sien Hy nie my 

foute en tekortkominge raak nie- Hy sien wat Jesus vir my gedoen het sodat ek 

rein en volkome vergewe voor God kan staan. 

 

Uit wie ons in die Here is, kom die nuwe klere of lewe wat ons aantrek: 

Die kledingstukke wat ons aantrek is: 

 

Meelewendheid: vers 12 

Ons dink gewoonlik meelewendheid is iets soos betrokkenheid by die gemeente 

en dan dink ons betrokkenheid by kommissies of projekte. Dit gaan hier eerstens 

oor jou hart en optrede teenoor ander mense- om by mense betrokke te wees. Die 

letterlike vertaling in die Grieks is om binnegoed van omgee te hê, ons sou vandag 

skryf hierdie hart wat omgee te hê. Meelewendheid beteken jou hartseer is my 

hartseer en jou oorwinning vir ek saam met jou en jou probleem of krisis gaan ek 

saam met jou dra. 

 

Ek noem net die volgende vier kledingstukke: 

goedgesindheid,nederigheid,sagmoedigheid,verdraagsaamheid (almal vers 

12). 

 

Dan lees ons dat een van die belangrikste kledingstukke van die nuwe lewe in 

Jesus Christus vergifnis (vers 13) is. Ons moet mekaar vergewe soos God ons in 

Jesus vergewe het- volkome. Dis nie om jou op parool uit te laat totdat jy weer 

oortree of my seermaak en dan trek ek sommer die vorige oortreding ook by nie. 

Die nuwe klere of nuwe lewe wat ons moet aantrek beteken eenvoudig om aan 



ander te begin doen wat God aan jou gedoen het. Iemand skryf net hulle wat 

vergewe is, kan werklik ander vergewe. Ons is vergewe. Dit mag nooit daar stop 

nie. 

 

Seker die belangrikste kledingstuk van almal is die liefde (vers 14). Die liefde 

bind al hierdie ander kledingstukke van die nuwe lewe wat ek genoem het tot 

volmaakte eenheid saam. Hieragter is twee beelde moontlik. In die ou tyd het die 

mense klede gedra. Die hele uitrusting wat hulle gedra het is saamgevat deur die 

gordel of belt om hulle middel. Die liefde is dus soos die gordel om die middel 

wat al die kledingstukke bymekaarhou en afrond. Maar mense het soms bo-oor 

hulle kleed ook hierdie oorkleed gedra. Die liefde kan dus ook soos die kleed bo-

oor die ander kledingstukke wees. As iemand na my kyk en na die kledingstukke 

van die nuwe lewe wat ek dra, moet hulle dus in alles en bo-oor alles liefde sien. 

Daarsonder is die ander kledingstukke soos meelewendheid en vergifnis ook nie 

moontlik nie of gaan dit nie standhoudend in my lewe na vore kom nie. 

 

Ons moet ook hoor dat hierdie liefde net soos God se liefde vir ons nie hierdie 

mooi sentimentele gevoel in ons hart is nie. Liefde is die Bybel se grootste doen-

woord. Dis iets wat altyd tot aksie oorgaan. Iemand beskyf die betekenis van 

hierdie liefde in vers 14 so in Engels: "The action love of commitment and 

caring." 

 

Wat moet ons van hierdie klere of kledingstukke van die nuwe lewe hoor? 

Dis nie winkelklere nie- nie Woolworths of Truworths of Queenspark klere nie. 

Dis Geesklere. Want wat skryf die Woord in Galasiers 5:22? Die vrug van die 

Gees is geestelike kledingstukke of vrug soos liefde, vrede, geduld, 

vriendelikheid, goedhartigheid en nederigheid. Net die Gees van God kan ons 

hierdie kledingstukke van die nuwe lewe laat dra. Dis vrug van die Gees- nie Jan 

of Piet of Lize of Thereza se klere nie. 

 

Tweedens is dit duidelik hierdie klere is binneklere en nie buiteklere nie. Louie 

Giglio het dit so mooi beskryf: "The world is interested in external modification 

but God in internal transformantion." In die samelewing draai alles om die 



uiterlike- looks en image. God wil ons van binne oormaak, alleen dan is jou lewe 

waarlik nuut. 

 

In der waarheid beteken die klere van die nuwe lewe wat in Romeine 13:14 staan: 

Beklee julle met die Here Jesus Christus. Dis waaroor die klere van die nuwe 

lewe ten diepste gaan. Die Heilige Gees word dikwels die Gees van Christus 

genoem want Hy wil eintlik vir Jesus hier binne in my lewe na vore bring sodat 

Hy ook na buite uit my lewe kan uitstraal. Hy het meegevoel of egte meelewing 

met mense, daarom kan ek dit hê. Hy het hulle wat Hom kwaad aangedoen het ten 

volle vergewe- daarom kan ek dit ook doen. Dis wat dit beteken om jou met die 

Here Jesus te beklee. 

 

Slot: 

Ek sluit af. Kyk na ons laaste vers vers 17: En wat julle ook al sê of doen, sê en 

doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur 

Hom. Daar word vertel dat een van die beroemdste komponiste van alle tye, veral 

van orrelmusiek, Johan Sebastian Bach, onder aan baie van sy manuskripte met 

bladmusiek die volgende letters geskryf het: INDNJC. In Nomine Domini Nostri 

Jesu Christi. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Bach het verstaan dit wat 

op die bladmusiek gestaan het was 'n gawe van die Here Jesus self en dat sonder 

Hom hy niks sou wees nie. 

 

Om in die Naam van die Here Jesus Christus te praat en te leef beteken om 

op te tree of te lewe onder Sy gesag of outoriteit. Deur te praat van Jesus 

Christus as Here wil Paulus ons herinner dat ons hele lewe, alles wat ons sê en 

doen onder Sy koningskap of heerskappy moet staan. Ek moet altyd vra of dit wat 

ek nou gaan doen of sê eer gaan toebring aan die Here van my lewe en of dit dit 

nie gaan doen nie. Om te lewe in die Naam van die Here Jesus Christus beteken 

ook ek tree op en lewe uit Sy krag. Ons het dit laas week in Kolossense 1: 29 

gelees: "Ek span my in en beywer my met die krag wat Hy gee en wat kragtig in 

my werk." 

 

Die klere van die nuwe lewe bring die Heilige Gees in my lewe na vore. Daar vind 

hierdie innerlike regeringsverandering in my lewe plaas. Die Gees wil my eintlik 



beklee met die Here Jesus sodat Hy uit my lewe kan uitstraal. Ek kan die klere van 

die nuwe lewe net dra omdat ek kan lewe in die Naam van die Here Jesus Christus 

en daarom uit Sy krag en gesag. Toe God my gekies het en Jesus se pad met myne 

gekruis het, het ek nie net van trui verander nie. Ek het 'n nuwe lewe gekry om in 

Sy krag te gaan lewe.  

 

Hoe weet jy of iemand 'n Moslem of 'n Hindoe is? Hulle uiterlike voorkoms en 

kleredrag vertel jou dit. Hoe behoort  mense en die wêreld  ons as Christene uit te 

ken? Omdat ons anders lewe. 

Amen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


