
Preek 31 Maart 2013 (Paassondag) 

Teks: 1 Kor. 15: 1-11 en 58; 1 Tim. 1:12-17. 

Tema: Loop die opstanding deur joú lewe? 

 

Ons staan vas of gevestig in die evangelie: 

Ek het vir vandag dieselfde teks gekies as wat my kollega verlede jaar met Paassondag hanteer het. Die rede is 

miskien omdat hierdie teks so baie sentimentele waarde vir my het. Ek het as tiener in my laaste drie jaar van 

hoërskool die teks van 1 Kor. 15 vers 10 bo my lessenaar vasgeplak gehad: Deur die genade van God is ek wat 

ek is. Tieners gaan mos maar deur baie emosies en in die warboel van emosies waardeur ek ook maar op 

daardie stadium gegaan het, het hierdie gedeelte my vastigeheid gegee. Ek kon gevestig staan in die evangelie 

(vers 1) al het my gevoelens oor myself gedurig gewissel. Die een dag het ek gevoel ek kon alles vermag en die 

volgende of ek net in niks sou slaag nie. Dan het dit my getroos dat ek kon weet ek was nie eerstens wie ander 

mense van my dink of ek van myself dink nie- ek was wie die genade van  God my gemaak het en wie ek in 

Jesus was. Dit kon nooit verander of skuif nie. Dit het vas gestaan. Dit was vir my hierdie wonderlike 

ontdekking om te weet die belangrikste is wat God van my dink en weet. En soos iemand dit op skool so mooi 

vir ons verduidelik het: God dink Jesus van my, want dit is wat Hy vir my betaal het. 

 

Hierdie goeie nuus of evangelie waarin ons lewens gevestig staan, staan op vier bene: 

Een: Jesus het vir ons sonde gesterf.  

Twee: Jesus is begrawe 

Drie: Jesus is opgewek.  

Vier: Jesus het verskyn.  

Elkeen van ons kan hierdie vier dinge vanoggend persoonlik bely: Die Here het vir my sonde gesterf. Die Here 

is vir my begrawe. Die Here het vir my opgestaan. Die Here het aan my ook verskyn deur Sy Gees wat my 

oortuig het dat dit wat Hy gedoen het, Hy waarlik ook vir my gedoen het en dat wat die Woord daaroor leer die 

onbetwisbare waarheid van God tot redding en vrymaking is.  

 

Die tweede gedagte wat ek vanoggend wil beklemtoon, is dat hierdie evangelie van die opstanding ons 

verander: 

Paulus getuig dat Hy na Sy ontmoeting met die opgestane Here op die Damaskuspad nooit weer dieselfde was 

nie. Hy het verander van Saulus wat namens die Joodse godsdiens die kerk van Jesus vervolg het na Paulus wat 

in diens van die evangelie was en dit wyd en syd uitgedra het. Hy het verander van die grootste vervolger van 

die Christelike kerk na sy grootste sendeling ooit. Dit kan net die krag van Jesus se opstanding in jou lewe 

doen. Paulus getuig eintlik dat die verandering in sy lewenskoers die beste bewys van Jesus se opstanding is. 

Want deur die Heilige Gees het Jesus in sy lewe kom opstaan. Die menslike Jesus wat die graf ingegaan het, 

was totaal anders as die verheerlikte en opgestane Here wat uit die graf na vore gekom het. Net so was die 

Saulus wat daardie Damaskuspad gevat het om volgelinge van Jesus te gaan vang en  te vermoor totaal anders 

as Paulus nadat hy die opgestane Here ontmoet het. Jy kan nie die opgestane Here ontmoet en maar net 



dieselfde bly of maar soos voorheen aangaan met jou lewe  nie. Die opgestane Here meng in in jou lewe en in 

die planne en ideale wat jy vir jouself gehad het toe jy net vir jouself geleef en gedink en beplan en 

gedroom het. Hy draai die koers van jou lewe om of jy het net eenvoudig nog nie werklik die opgestane 

Here ontmoet nie. Paulus wil ons herinner dat dit nie genoeg is dat die opstanding deur Jesus se graf geloop 

het nie. Daardie opstanding moet ook loop deur die graf van jou en my ou lewe en ons tot nuwe lewe wek. In 1 

Timoteus 1:14 skryf Paulus dat vir hom wat die kerk van Jesus vervolg het, hy nie oorlaai was met God se 

oordeel oor wat hy gedoen het toe hy die opgestane Here op die Damaskuspad ontmoet het nie. Nee, hy het 

ervaar dat hy oorlaai was met genade en geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Ons lees dat Paulus 

in Kolossense 1 skryf dat ons nou in Jesus is en Hy in ons. En dis mos die opgestane Here wat in ons is en in 

Wie ons nou leef. Daarom kan Paulus in Efes.1 skryf dat die krag wat in ons werk dieselfde kragtige werking 

van God se mag is waarmee Hy Jesus uit die dood opgewek het. Dis opstandingskrag. 

 

Waarvan maak die opstanding van Jesus ons vry? 

Die eerste ding waarvan die opstanding ons kom vry maak, is van die suigkrag van ons verlede. Die 

diepste graf in ons elkeen se lewe is ons verlede en die foute wat ons daarin gemaak het of die verkeerde 

patrone waarin ons geleef het of in groot gemaak is of die seer wat ons in die verlede aangedoen is. Dit het 

altyd hierdie suigkrag in ons lewe wat ons weer wil terugsuig. As die baas by die werk jou werk kritiseer en jy 

is verbaas oor die diepte van jou emosie en oor hoe seer en stukkend dit jou laat voel, moet jy weet dat jy dalk 

hierdie ouer of onderwyser in jou verlede gehad het wat jou onnodig of oormatig kritiseer het en dat jy daaarom 

eenvoudig geweldig gevoelig vir kritiek is. Die man of vrou wat die ouer gehad het wat hulle verlaat het, is 

gedurig agterdogtig oor wat hulle huweliksmaats doen as hulle nie by hulle is nie- hulle sien nie weer kans vir 

hierdie diep ervaring van verwerping nie. Hulle versmoor amper die mense om hulle. As jy en jou vrou oor iets 

verskil en jy stap weg sonder om te praat en los haar met al die frustrasie, dan sien jy jou pa wat al die jare 

presies dieselfde net jou ma gedoen het. Paulus het duidelik hierdie geweldige suigkrag van sy verlede ervaar, 

want sy verlede het bestaan uit die vervolging van Christene. Die duiwel het hom duidelik daaroor bly aankla. 

Hy verwys na homself as hierdie ontydig geborene, letterlik misvormde fetus en dat hy nie werd is om in die 

Here se diens te wees nie. Maar hy skryf in Filippense 3:13: Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na 

wat voor is. Die opstandingskrag wat in sy lewe aan die werk was, het hom laat los wat in die verlede was en 

laat uitstrek na wat voor is. Jou verlede wil jou terugtrek en aftrek- die opstandingskrag van Jesus wat in jou 

werk trek jou vorentoe en trek jou op. 

 

Tweedens bring die opstanding hierdie opstandingsgesindheid (resurrection mentality) in ons na vore: 

Dan kyk jy soos Joel Osteen skryf na jou verlede en die slegste tye en episodes en gebeure daarin en verklaar: 

"I am not defined by my past, I am prepared by my past." Ons word nie bepaal deur wat met ons in ons 

verlede gebeur het nie, ons word daardeur voorberei vir die toekoms. Dis wat dit beteken as die Bybel verklaar 

dat alles ten goede mee werk vir ons wat volgens God se besluit geroep is. Dis wat met Paulus gebeur het. Sy 

verlede as geleerde Jood het hom voorberei om die briewe te kon skryf aan gemeentes wat ons vandag in ons  

Bybel het. En dis geskryf in van die beste en mees korrekte Grieks van sy dag. 



 

Osteen verwys graag na die gedagte dat die krag van Jesus se opstanding ons verander van victims na victors. 

Oorwinnaars of victors is nie mense wat altyd sukses bereik of in alles slaag nie- dit gaan hier veel meer oor 

gesindheid. Iemand wat hierdie victim of slagoffer mentaliteit het, gee oor met die eerste blyke van teenstand of 

moeilikheid en gaan sit in die hoekie en bejammer hulself oor dit wat gebeur het juis met hulle moes gebeur 

het. Mense wat in die Here se krag die gesindheid van oorwinnaars of victors het, pak die probleem of die krisis 

met die wete dat ek tot alles in staat is deur Jesus wat by my is en my die krag daarvoor gee. Gaan lees maar 

Filippense 4:13 oor hierdie gesindheid by Paulus. Gaan lees weer Romeine 8 oor hierdie gesindheid. In alles 

wat op ons pad kom- Paulus praat van dinge soos vervolging en lyding en honger en die swaard in vers 35- is 

ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. En hoekom is hierdie oorwinningsgesindheid in ons? 

Omdat ons sulke sterk mense is? Nee, want niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus 

ons Here is nie. 

 

Derdens verander die opstanding van Jesus wat in jou deur die Gees aan die werk is, jou karakter: 

Dis waaroor Paulus skryf in 1 Kor 15: 58: As die opstandingskrag van Jesus in jou lewe aan die werk is, word 

jy iemand wat standvastig en onwankelbaar is. Paulus beskryf dit in 2 Kor 1 as mense wie se woord aan ander 

mense nie tegelyk ja en nee is nie, want Jesus, God se Woord aan ons was nie tegelyk ja en nee nie. Hy was 

eenvoudig God se volledige ja aan ons. Ek dink aan die tyd waarin ons leef. Ek kyk na al die korrupsie en 

leuens wat ons omring en ek wonder of eerlike en standvastige mense wat nie omkoopbaar is nie nie dalk God 

se grootste gawe vir hierdie land wil wees nie. 

 

Vierdens maak die opstanding wat in ons lewe en aan die werk is, ons vry van die las en angs van die 

opinies van ander mense: 

Ek het reeds hieraan geraak. As jy hierdie people pleaser is soos ek wat wil hê almal om my moet van my hou 

en my waardeer en positiewe terugvoer vir my gee, dan is dit veral belangrik. Ek het baie keer veral vroeg in 

my bediening baie keer dinge nie van die kansel af gesê wat ek geweet het die Here wou hê ek moes sê nie. Ek 

was te bang vir wat mense daaroor sou kon dink en wie negatief daaroor sou wees en dat dit mense ongemaklik 

kan laat voel. Soms was ek bang om mense in krisis by te staan want hulle krisis was so diep dat ek nie geweet 

het wat om vir hulle te sê nie ek ek wou bo alles nie hê hulle moes dink ek is stupid of onkundig nie. Vandag 

kan ek net stil by mense wees in hulle stukkend en seer sonder om te praat of antwoorde te gee. As ek dan 

stupid lyk vir hulle is dit ook goed. Die opstandingskrag van die Here het my gehelp om van hierdie angstigheid 

oor mense se opinies ontslae te raak. Ek weet die belangrikste is nie wat ander van my dink of wat ek van 

myself dink nie, maar wat God van my dink en om gehoorsaam te probeer leef aan Sy wil vir my lewe. Ek het 

op die harde manier geleer om die goedkeuring van God bo die goedkeuring van mense te stel. Die 

opstandingskrag van Jesus skryf iemand verlos ons van hierdie vasgeval wees in onsself- it helps us to get over 

ourselves! 

 



Waarvan en waartoe maak die opstanding van Jesus ons vry? Dit maak ons vry van hierdie lam knieë en 

huiwerige harte om mekaar en die Here voluit te dien. 

Paulus se getuienis klink eintlik half teenstrydig. Die een wat volgens hom die minste werd was om apostel 

genoem te word, hyself, het harder gewerk en meer bereik as al die ander apostels. Deur die genade van God 

wat by hom was. Kyk wat skryf hy in 1 Kor. 15: 58: Wees altyd oorvloedig in die werk van die Here. 

Opstandingskrag is altyd krag tot diens en tot aksie. Dit breek ons passiwiteit en hierdie selfsug om maar 

net stene te lê vir my eie klein koninkrykie en maar in hierdie persoonlike gemaksone te bly.  

 

Slot: 

Ek wil vandag aflsluit met hierdie stukkie persoonlike getuienis. Opstandingskrag is nie net aan die werk 

hier in elkeen van ons se lewens nie. Dis is ook aan die werk tussen ons. Die opstandingskrag van die 

Here in ons is nie net vir ons eie gebruik bedoel of om ons persoonlik op te tel en te dra nie. Dit word 

altyd in soveel oorvloed aan ons gegee dat ons ander mense ook kan optel en dra en saam met ons neem. 

Ek het dit in hierdie gemeente persoonlik ervaar. Ek lag maar net as mense sê ek en my kollega het hierdie 

gemeente opgetel waar hy was of sy was en dinge verander. Ek weet dit is wat my betref nie waar nie. Na al die 

jare van stryd en binnegevegte en spanning in die gemeente het ek hier teen einde 2010 vir die Here gesê my 

siel is moeg van stryd. Ek het nie die krag en die energie om deel te wees van die verandering wat ek op daardie 

stadium al ervaar Hy in die gemeente en deur die gemeente na buite wou bring nie. Ek het egter in daardie tyd 

ervaar hoe die Here se krag en mense rondom my wat in die Here se krag opgestaan het om deel te wees van 

die veranderingsproses wat Hy wou bring, my kom optel het en my net weer herinner het dat die Here se krag, 

dat daar opstandingskrag in my lewe en werk. Dat ek uit menslike oorweging moeg en uitgeput sal raak, maar 

dat niks die opstandingskrag van Jesus wat in my lewe en werk omdat ek in Hom is en Hy in my is, sal kan blus 

nie. Die Here het my kom optel in Sy krag waar ek op hierdie kritieke tyd nie meer kon nie en julle as my 

medegelowiges het my kom optel. Die opstandingskrag het in ons gewerk en tussen ons gewerk en dit gee my 

hierdie ontsaglike uitsien na die toekoms van hierdie gemeente. Die opgestane Here is hier aan die werk en ek 

sien uit om deel te wees van dit wat die Here in en deur hierdie gemeente wil en sal doen. 

 

Ek gaan vandag met vreugde en met groot vryheid en vrymoedigheid in my hart huis toe. Deur die genade van 

God is ek wat ek is. Deur die genade van God is ons wat ons is. 

Amen.  

 

 

 

 


