
Oggenddiens  25 November 2012 

Voorafsang:  Sanggroep bepaal self voorafliedere 

Votum:  Fil 2:12b – 15 

Belydenis  Sing Lied 451 vers 1, 2 en 3 

Kollekte 

Lofprysing  Lied 349 vers 1 en 2 

   Lied 350 vers 1en 2 

   Lied 355 vers 1 en 2 

Gebed 

Skriflesing  Filippense 2 : 5 – 11 Die Duitse skrywer Frans Kafka het ‘n verhaal geskryf met 

die titel “Metamorfose”.   

Tema  Die Gees werk Jesus se gesindheid in ons. 

Hierdie woord metamorfose beteken verandering.  Dit handel oor ‘n aanvallige jong man wat een 

oggend wakker word en dan agterkom hy het verander van ‘n mooi jong man tot ‘n miskruier.  Hy kon 

nog steeds verstaan wat om hom gebeur, wat mense van hom sê, hy het nog dieselfde gevoelens as 

altyd gehad, sy binneste was nog dieselfde.  Maar iets verskrikliks het met hom gebeur.  Sy uiterlike 

was skrikwekkend, die van ‘n miskruier.  Nou het mense se optrede ook teenoor hom verander.  Sy 

pa het gegril as hy hom sien.  Sy suster was al een wat vir hom kos gebring het terwyl hy onder die 

mat wegkruip.  Sy wou hom glad nie sien nie.  Niemand wou met hom praat nie.  In afgryse het sy 

familie hom weggesteek.  Hulle het opgehou om met of oor hom te praat.  Hulle was te skaam.  

Geleidelik het hy begin wegkwyn en gesterf.  Hy is met ‘n besem uit die huis gevee.  

Hierdie verhaal het ‘n besondere sterk boodskap.  Daar is mense wat in die oë van die samelewing 

soos miskruiers is.  Ons kyk na sommige mense asof hulle verwerplik is.  Ons kyk weg, wil hulle nie 

raaksien of met hulle praat nie -  die seniele bejaarde – die gestremde – die gevallene.  Hulle wat 

volgens ons anders is wil ons uit die samelewing wegvee of uitwis. 

Fil 2 handel oor so ‘n metamorfose.  Die Seun van God het mens geword.  Hierdie verandering word 

duidelik in verse 5 – 11 beskryf.  Eers was Jesus by Sy Vader in die hemel.  Hy het soos ‘n Koning 

geleef.  Hy was Heer oor alles en almal.  Dan verander alles.  Hierdie Heer word ‘n slaaf.  Hy neem 

nou bevele en is gehoorsaanm tot die dood.                                                                                                                                               

Die vraag is:  Hoekom het hy dit so gedoen?  Daar is ‘n eenvoudige antwoord.  Hy wil hê ons moet 

ook verander. Ons as mense, ons as samelewing moet ‘n metamorfose ondergaan. Ons moet 

mekaar dien.  Die waarheid is, ons kan net hemel toe gaan as ons verander. 

Oor die algemeen is ons bang vir verandering.  Die jaar 2012 het nogal baie veranderinge gebring en 

daar is geen rede dat 2013 anders gaan wees nie.  Jesus het egter verander sodat ons geestelik kan 

verander. 

Die Bybel gebruik name vir hierdie verandering.  Daar word gepraat van bekering, wedergeboorte en 

vernuwing.  Die Bybel sê nie ons moet uiterlik verander nie want dan word ons oppervlakkig.  Nee, as 

ek Filippense 2 reg verstaan dan sê die Bybel ons moet ons kan inleef in iemand anders se skoene.  

Ons moet soos die sielkundiges sê empatie hê.  As jy ‘n polisieman is en jy ondersoek ‘n saak, doen 

dit met ywer asof die onreg teen jou persoonlik gepleeg is.    As jy ‘n regter is, plaas jou in die klaer 



sowel as  die beskuldigde se skoene en  sorg dat reg geskied.  As jy ‘n dokter is behandel jou pasient 

asof dit ‘n dierbare familielid is.  As jy ‘n onderwyser is hanteer alle kinders asof dit jou eie is.  As jy ‘n 

bestuurder is motiveer en lei jou span soos jy van iemand verwag wat bo jou aangestel is.  As jy ‘n 

werkgewer is en en iemand met ‘n gestremdheid doen aansoek vir ‘n pos dink jou in die persoon se 

posisie en besluit dan oor die aanstelling.   

Toe Jesus aarde toe gekom het, het Hy nie ‘n koning geword nie, nie ‘n aansienlike nie, nie ’n 

maghebber nie.  Hy het soos een van die miskruiers van die samelewing geword, ‘n veragte en ‘n 

verstotene. 

Jes 53 het al vir eeue die metamorfose vir die kerk goed opgesom.   

Vers 2 sê ….Hy het nie prag en skoonheid gehad dat ons na Hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat 

ons van Hom sou hou nie.  Hy was verag en deur die mense verstoot, ‘n man van lyding wat pyn 

geken het, iemand vir wie mens die gesig wegdraai.  Hy was verag en ons het Hom nie gereken nie. 

En op aarde het Jesus die verstotenes van die samelewing om Hom versamel:  die straatvroue, 

tollenaars, vissers, melaatses, blindes, lammes.  Sy werkplek was die agterstrate en die gangetjies 

van die samelewing.  Hy sterf ook oneervol aan die kruis, deur die gemeenskap tot skande 

veroordeel. 

Filippense eindig egter nie by die dood nie.  Daar vind nog ‘n metamorfose plaas.  Jesus het uit die 

dood opgestaan en ‘n nuwe liggaam aangeneem.  Hy is in die hemel.  Die Kneg het Heer van alles 

geword.  Voor Hom moet en sal elke knie buig.  

Nou hierdie tyd van die jaar, waar ons die Adventstyd en Kersfees nader, wil dit vir ons sê, laat die ou 

mens in jou doodgaan en laat Hom toe om daagliks ‘n metamorfose in jou lewe te laat plaasvind.  Let 

op, hier staan dieselfde gesindheid moet in julle wees wat in Jesus Christus was.  Die Heilige Gees 

wil elke oomblik en elke dag ‘n verandering in jou lewe werk.  Oorwin jouself en die slegte waardes 

en norme van die samelewing.  Oorwin die vooroordeel wat jy in jouself teenoor ander ronddra.  Dit 

bring nuwe lewe. 

Die Heiland wat gebore is en wat die groot Heelmaker is, wil ook ons lewens heelmaak en ons 

heelmakers van ander maak. 

Mag vers 5 waar word in ons lewe as ons hier uitstap vanoggend.  Dieselfde gesindheid wat in 

Christus Jesus is moet ook in ons wees.  Dan eers begin Christus se koms na hierdie aarde 

geestelike betekenis in ons lewe kry.  Dan sal ons kan leef as geestelike oorwinnaars.  Die krag van 

die Heilige Gees sal ons deel wees en met God se krag is ek volgens Fil 4:13 tot alles in  staat. 

In jou huis moet jou lewensmaat, jou kinders sien daar kom daagliks vernuwing. Dieselfde moet in 

jou werkskring en jou gemeenskapslewe waargeneem word.  ‘n Nuutheid wat standhou moet deur 

almal gesien en ervaar word.  Ja, die Gees van God moet Jesus se gesindheid in ons lewe werk. 

Hier staan “dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar in Jesus Christus was”. 
Amen 
Dankgebed 
Sing    Lied 354: 1, 2, 3 en 4   
Seengroet en Amenlied   


