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Sondag, 11 November 2018 

Skriflesing:    Filippense 1:12 - 26   

Tema:     My Uiterste vir Sy Hoogste. 

 

Skriflesing 

Filippense 1:12-26 

12Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die 

evangelie bevorder het. 13Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou 

besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. 14Deur my boeie is die meeste broers 

ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God 

onbevrees te verkondig. 

15Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar 

ander doen dit met opregte bedoelings. 16Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my 

liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig; 17maar eersgenoemdes maak 

Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap 

vir my nog swaarder te maak. 18Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is 

of in opregtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly. En 

ek sal my ook verder verbly, 19want ek weet dat alles op my redding sal uitloop omdat julle vir my 

bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. 20Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, 

dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle 

vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, 21want om te lewe, is 

vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins. 22As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met 

vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. 23Ek is in 'n tweestryd: ek verlang daarna om 

heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste; 24maar in julle belang is dit 

noodsaakliker dat ek bly lewe. 25Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle 

almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof, en blydskap in julle geloof kan hê. 26As ek 

weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. 

 

PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

In die vere verlede het sendelinge – wat die evangelie gaan verkondig het – op ‘n skip geklim en 

na vreemde lande toe gereis en het nie verwag om weer hulle voete aan vaderland te sit nie. Toe 
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hulle hulle familie en vriende gegroet het, was dit finaal, in terme van aardse tyd. Daar was geen 

terug draai vir hierdie mense nie.  

Alhoewel vliegtuie, epos en ander tegnologie die afstand tussen mense baie klein gemaak het, is 

dit nog steeds ‘n groot opoffering vandag om uit te gaan en die evangelie te verkondig aan alle 

mense. 

Paulus se passie was juis om ander mense in te lig van die goeie nuus! Mense kon die ewige 

lewe kry deur Jesus Christus, maak nie saak wat die koste is nie. Die Skepper wat die mense 

gemaak het is lief vir Sy skepsels, al is hulle sondig. As hulle net hulle sonde kan besef en 

verander deur liefde en die sonde los en God se wil nastreef in liefde vir Hom, sou hulle saak reg 

wees tot in ewigheid.  

 

Vandag, en soms meer as ooit, is daar nog steeds mense nodig om die geestelike donkertes te 

deur breek – mense wat sal uitreik na mense wat verwaarloos is en ook sal uitreik na nuwe 

groepe mense toe. Gebed is nodig vir gelowiges wat uitreik met die evangelie. Ondersteuning en 

samewerking - bly belangrik.  

      

Vanoggend is die boodskap vir ons wat hier is om God te ontmoet in gebed, in aanbidding, in 

skriflesing en in liefde. Vanoggend wil die Here ons aanmoedig in ons wilsbesluit, net met die 

wilsbesluit en getuienis van Paulus uit ons gelese gedeelte! 

 

Uitbou  

Om in die tronk te wees sal baie mense moedeloos en bitter maak, maar Paulus sien dit as ‘n 

geleentheid om die evangelie verder te verkondig.  

Dink ‘n bietjie aan jou eie tronk-omstandighede; daardie oomblikke van moedeloosheid. Hoe baie 

keer omskep jy dit in ‘n geleentheid? Maar min, nè. Hoekom? Want in ons omstandighede gaan 

dit altyd oor ons en nie oor God nie. Paulus kon maklik gesê het – Die Here het van my vergeet! – 

Al my harde werk en kyk waar kry dit my. In die tronk. As Paulus net aan homself gedink het, dan 

sou dit sy reaksie gewees het. Maar nee! Hy dink aan wat vir die Here belangrik is –  

Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die 

evangelie bevorder het. 

 

Wie praat so vandag?  
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Het jy al iemand hoor sê – ‘Ek het my werk verloor, maar dit is goed so want ek kan selfs nou die 

Here se naam groot maak,’ of ‘Ek word verneuk en ingedoen, maar dit goed so want ek sal steeds 

deur dit alles die Here se Naam groot maak.’ 

Klink belaglik!  

Maar hoor wat sê Paulus alles –  

 Hy sit in die tronk en omdat hy daar is het sy teenwoordigheid slapende honde wakker gemaak. 

Die hele keiserlike wag en nog ander mense, wie hulle ook al mag wees, het nou agter gekom 

waarom Paulus in die tronk sit. Hy sit daar want iets is vir Paulus baie belangrik! Dis so belangrik 

dat hy in die tronk sal sit daarvoor. Wat kan dit wees? Nou is die honde wakker! Dis vir Jesus 

Christus dat hy in die tronk sit! 

Verder glimlag Paulus en sê – al die mense wat bang was om met oorgawe te sê – ek is ‘n 

volgeling van Jesus – sê dit nou sonder vrees. As Paulus met oorgawe kan lewe vir Christus en ‘n 

tronk hom nie stuit nie, dan kan ons dit ook doen! – hulle waag dit al hoe meer om die woord van 

God onbevrees te verkondig – sê Paulus.  

Dan kom Paulus hier in vers 15 en dis asof hy hierdie bol vuur aanvat en dit omswaai en uit 

skiet as ‘n swerm duiwe. Hy sê – Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op 

my is ... (Dis baie sleg as mense Jesus gebruik om ander mense by te kom. Jesus is dan nie die 

doel nie, maar net ‘n middel, ‘n instrument, waarmee hulle hulle bol vuur aanstuur). Laat my dink 

aan Paulus se raad in Romeine 12:21 – Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin 

die kwaad deur die goeie. Dis moeilik om te doen, maar die resultate is wonderlik. In die tronk met 

jaloerse mense wat Jesus se naam misbruik sê Paulus vrolik, dat hierdie mense se snedigheid is 

ook besig om Jesus se naam groot te maak, al is hulle bedoelings selfsugtig en onsuiwer.  

 Verder veroorsaak Paulus se gevangenskap dat mense wat wel vir hom lief is, vir hom bid en 

hom ondersteun. En dit is die definisie van gemeenskap van gelowiges – juis wanneer gelowiges 

vir mekaar bid! 

 

Net ‘n vinnige opmerking – hierdie een negatiewe gebeurtenis in Paulus se lewe maak ‘n groot 

inpak in baie mense se lewens tot eer van God!  

 

En dit bring my tot die tema van oggend – My Uiterste vir Sy Hoogste! 

 

In Paulus se woorde sien ek in my geestes oog vir Paulus wat op sy knieë gaan en getuig -    
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Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te 

skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus 

verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my 

wins. 

 

Broers en susters, om die vlak van vasberadenheid te bereik is ‘n saak van die wil, nie van debat 

of redenasie nie. Paulus illustreer ‘n absolute en onherroeplike oorgawe van die wil as hy hierdie 

getuienis lewer.  

 

Wat keer jou om ook hierdie vasberadenheid te bereik? Dis baie keer onnodige hoeveelheid 

gedagtes en oorweging vir onsself, moet ons moet ons nie, wat ons daarvan weg hou om die 

besluit te neem. Ons redeneer dalk maklik dat -as ek nou regtig vir die Here moet begin 

evangeliseer dan sal dit moeilikheid wees, want ek kan nie dit doen nie en ek kan nie dat doen 

nie. Ons vertel soms vir God dat as ons Hom sou gehoorsaam in hierdie saak, Hy nie wet wat ons 

gehoorsaamheid sal beteken nie.  

Maar weet u – Hy weet dit.  

 Nes Paulus se voorbeeld, wil God hê, ek en jy moet moet elke ander gedagte uit sluit en onsself 

hou voor God met hierdie een ding alleen – My uiterste vir Sy Hoogste.  

 

Broers en suster, ons hoor dit nou. Dalk is u hier vanmore en u het ‘n krisis in u lewe; hopelik is u 

hier sonder ‘n krisis. Vir baie mense moet daar eers ‘n krisis ontwikkel, voor dat hulle kies om God 

se wil te volg. Dit gebeur omdat ons geneig is om nie te reageer op God se sagte roeping nie. Hy 

bring ons na die plek waar Hy ons vra om ons uiterste vir Hom te wees en ons begin debatteer. 

Hy lewer dan voorsienend ‘n krisis waar ons moet besluit ja of nee. Die oomblik word ‘n groot 

kruispunt in ons lewens. En as ‘n krisis op enige manier na jou toe gekom het, gee jou wil volkome 

en onherroeplik aan Jesus oor.  

 

Afrond  

Broers en susters, ons geloof, ons vertrou in God werk die kragtigste wanneer ons sinkroniseer 

met God en saam met Hom die lewe aandurf.  

Vir mense wat nie glo nie is wêreldse plesiere soos geld, populariteit, mag, plesier en aansien die 

sake waarna gestrewe moet word,  

maar vir gelowiges,  
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nes vir Paulus, beteken hierdie lewe, nou, ‘n plek waar ons ewige waardes ontwikkel en waar ons 

ander mense vertel van Jesus wat alleenlik ons kan help om ons lewens te verstaan en te sien 

vanuit ‘n ewigheid perspektief.  

Nes Paulus wil God by ons hoor – want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my 

wins. Dit kom daarop neer - dat as jy nog nie reg is om dood te gaan nie, dan is jy nog nie reg 

om te lewe nie.   

 

Jesus se bekende woorde was dit uit Lukas 22: 42 – “Vader, as U wil, neem tog hierdie 

lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied! 

Jesus se prentjie was groter as hierdie wêreld en sy pyn. Hoe lyk ons prentjies? 

 

En weet u, baie keer is die blaf erger as die byt. Hierdie lewe toets ons en soms skrik ons vir die 

lawaai en as ons net kon uithou, dan sou ons gesien het dat die uitkoms nie so swaar is nie. 

Maar, soms kry ons ook die byte in hierdie lewe, maar ons hoor, dat te midde daarvan is God ook 

met ons en ‘n besluit om Jesus se naam aanhoudend en knaend eerste te stel, gee aan ons die 

vrede van ‘n ewige saligheid, al beleef ons ‘n tydelike las.  

 

Ten slote  

En hier is ons uitdaging – In jou verhouding met jouself, inspireer en moedig jou aan om alles vir 

Jesus aan te pak.  

In jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders of jou verhouding met jou ouers, in verhouding 

met jou broers en susters, jou vriende en jou kennisse of in jou verhouding met vreemdelinge en 

vyande – lewe die wil en voorbeeld van Jesus, verkondig Sy evangelie van liefde, met ‘n keuse 

dat die Here se naam verheerlik sal word.  

Dis was nooit net die taak van sendelinge om die evangelie van liefde deur Jesus aan die wêreld 

bekend te maak nie, dit was en is alle gelowiges se taak. En daardie taak vat grond in elke 

verhouding, in oomblikke van rus en vrede en welvaart, maar selfs in tye van krisis en wanneer 

ons in die tronk beland.  

Kom ons hou aan om werksaam te wees in ons verbintenis met God met ‘n houding van –  

Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te 

skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus 

verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my 

wins. 
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Hierdie saak is nie utopies nie, dis ‘n werklikheid - moontlik gemaak deur Jesus Christus! 

Mag my uiterste altyd dienend wees vir Sy Hoogste! 

Amen 


