
Filippense 1:20-26 Wanneer God alles gee word dit my begeerte om my alles vir Hom te gee. 

Onthou julle dat ek twee weke gelede met die beeld van die twee kante van die muntstuk 

gedeel het dat God van sy kant af alles vir ons gedoen het sodat ons sy kinders kon word en dat 

Hy daarom alles van ons kant af terug verwag. 

Ons het gehoor dat God sy kinders groet as heiliges. Dat ons mense is wat deur Hom 

afgesonder is en heilig, vlekkeloos verklaar is. Dat, al leef ons nog nie soos heiliges nie, is dit hoe 

God na ons kyk: as heilig en vlekkeloos. 

Ons het gesien dat as ons verstaan dat ons heilig en vlekkeloos is, sal ons graag saam met God 

wil bou aan sy koninkryk. Ons het ook gehoor dat God self aan ons beloof en waarborg dat Hy 

die goeie wat Hy in ons begin het enduit sal voer. Die dag wanneer ons sterf sal ons soos Jesus 

wees. 

Ek wil vanoggend hierby aansluit en dit verder voer. Ek wil met julle praat oor wat die gevolg is 

as ons werklik ŉ ontmoeting met Jesus gehad het. 

Paulus is besig om te deel dat sy gevangeneskap in die tronk iets is wat die Evangelie van JX 

bevorder. Sommige ander gelowiges verkondig JX met opregte bedoelings, maar daar is ander 

wat dit met bybedoelings doen. Hulle wil net die lewe vir Paulus moeiliker maak, maar dit maak 

nie vir hom saam wat hulle bedoelinge is nie. Solank as wat Jesus verkondig word maak dit hom 

bly. 

Dan deel Paulus sy hart met die gemeente en met ons. Paulus vertel vir ons hier wat sy diepste 

begeerte is uit dankbaarheid vir die verlossing wat hy in Christus ontvang het. Hy sê: 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. 

Paulus sê dit is waarna hy met opgewondenheid en afwagting na uitsien. Niemand hoef hom 

aan te moedig of te dwing om dit te doen nie. Dis regtig die diepste begeerte van sy hart en dit 

is waarvoor hy hoop. Dit is wat hy in en deur sy lewe wil bereik. 

Paulus sê dat hy hoop dat hy nooit iets sal doen waarvoor hy eendag skaam sal wees wanneer 

hy voor God te staan kan kom nie. Nee, hy wil juis dat sy lewe die teenoorgestelde reaksie sal 

ontlok. Hy wil in alles wat hy doen dit so doen dat God deur sy optrede verheerlik sal word. 

Paulus wys hiermee ook vir ons wat ware aanbidding van God werklik is. Baie van ons hou van 

praise and worship geleenthede. Dis nou wanneer ons die Here met ons sang loof en prys en 

aanbid. Ek dink as jy die meeste gelowiges vra hoe loof en aanbid ons die Here, dan sal hulle 

antwoord waarskynlik wees deur lof- en aanbiddingsliedere. Maar Paulus praat nie hier van lof 

en aanbidding deur sang nie. Om dit te doen is maklik. Hoe langer ons sing hoe meer voel dit vir 

ons werklik. Is ek nie reg nie? 



Kom ons wees eerlik met mekaar, om sulke geleenthede by te woon vra eintlik niks anders van 

ons as ons tyd nie. En hoor my mooi, ek sê nie dit nie verkeerd nie. Dis nie verkeerd om van lof 

en aanbiddingsgeleenthede te hou nie. Maar ware lof en aanbidding gaan oor baie meer as 

lofprysingsgeleenthede. Paulus help ons hiermee.  

Vriende, wanneer ons soos Paulus die omvang verstaan van wat Jesus vir ons gedoen het toe 

Hy ons deur sy bloed heilig verklaar het. As ons die wonder verstaan van sy belofte dat God die 

werk wat Hy in ons begin het klaar gaan maak. Dan sal ons ook soos Paulus wil uitroep: ek wil in 

alles wat ek doen God verheerlik. Dan sal ons wil uitroep, Here bewaar my daarvan dat ek enige 

iets sal doen wat oneer aan U sal bring. 

Dan sal ons tot God wil roep, bewaar my daarvan dat ek U Woord verdraai om my verkeerde 

keuses te regverdig. Dan sal ons soos Dawid in Psalm 19:14 bid: Weerhou my van opsetlike 

sondes, laat hulle nie oor my heers nie. 

Jy sien, ware aanbidding gebeur wanneer ŉ mens eers bepaal het hoeveel die een wat jy 

verheerlik vir jou werd is. Jy sien, wanneer iets vir jou baie werd is, dan is dit maklik om so 

iemand se lof te wil besing.  Neem nou byvoorbeeld die Stormers. Wanneer die Stormers ŉ drie 

druk of uiteindelik die wedstryd wen, dan is dit nie vir die Stormers ondersteuners moeilik om 

uitbundig uit te skreeu en op en af te spring nie. Is ek reg? Jy reaksie vertel hoeveel waarde jy 

aan iets heg. Dis nie vir Stormer ondersteuners moeilik om te wys hoeveel waarde die span vir 

hulle het nie. Dit kom natuurlik. 

Nou kom ons op ŉ Sondag kerk toe en deel van die erediens is om saam as gelowiges die Naam 

van die Here groot te maak. Vir sommige is dit maklik en hulle hou daarvan, vir ander is dit tyd 

mors. Hulle sal sê: Sing minder dat ons net binne die uur klaar kan kry. Kom ek vra jou, wat sê 

jou ingesteldheid wanneer ons sing van hoeveel Jesus vir jou werd is? ......... 

Jesus was vir Paulus soveel werd dat hy skryf: 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. 

Paulus is iemand wat die koste bereken het en besef het hoeveel dit vir hom werd is om 

Christus te volg. Of hy lewe en of hy ter wille van sy geloof in Christus moet sterf, dit maak nie 

eintlik vir hom saak nie. Hy wil net seker maak dat Christus verheerlik sal word. As hy leef wil hy 

nie meer vir homself leef nie, hy wil lewe tot eer en verheerliking van Christus. En as hy 

doodgemaak word, wil hy deur sy dood Christus verheerlik.  

Eintlik help vers 23 ons om dit beter te verstaan. Ek is in 'n tweestryd: ek verlang daarna om 

heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Paulus het die koste 

bereken en tot die besef gekom dat niks beter kan wees as om ewig by Jesus te wees nie. Hy 

het nie hier ŉ selfmoord neiging nie. Nee, wat hy bo alles begeer is om by Jesus te wees, want 

daar is niks beter vir hom as om by Jesus te wees nie. 



Hoor wat skryf Paulus later in Hoofstuk 3. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as 

waardeloos ter wille van Christus, 8ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om 

Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles 

prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry 9en een 

met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in 

Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in Hom glo. 

Paulus het iets verstaan wat ek dink ons sukkel om te verstaan. Ek dink ons mis uit op dit wat 

Jesus ons wil bied. En ek sluit doelbewus myself hierby in. Ek weet nie van jou nie, maar ek 

sukkel nog om by die punt te kom waar ek alles as waardeloos beskou in vergelyking met die 

voorreg om Jesus as my Verlosser te ken. 

Ek sê dit omdat so baie dinge in en van die wêreld nog vir my belangrik is. My gemak en gerief. 

Die wêreldse dinge wat ek dink vir my sekuriteit bied. My tyd, my naam, my aardse besittings 

en die dinge wat ek geniet om te doen. Paulus het die koste bereken en waarde aan alles gaan 

toevoeg en tot die slotsom gekom: om Christus as enigste bate kan verkry het meer waarde as 

enige iets anders. 

Hy gaan so ver as om te sê alles anders, in en van hierdie wêreld, is vir hom verwerplik. Die 

Griekse woord vir verwerplik is die woord wat gebruik word vir die vullis en afval wat jy in die 

asblik gooi. Alles wat eers vir Paulus belangrik was beskou hy nou as so min werd dat jy dit net 

in die asblik kan gooi, dis al waarvoor dit vir hom goed is. 

Paulus sê, ek wil net wegkom van alles wat die wêreld my bied om by Jesus te wees. Nie eens ŉ 

rondte golf by die mooiste baan gaan hom hier kan hou nie. Nie eens die lekkerste visvang trip 

en besoek aan die mooiste mall gaan my terughou nie, sê Paulus. Daar is ŉ mooi Engelse 

slagspreuk wat ek dink vir ons kan help: “The essence of praising Christ is prizing Christ.” 

Wat sê dit vir ons? Voordat ons werklik vir Jesus kan aanbid en loof en prys, moet ons eers vir 

onsself bepaal hoeveel Christus vir ons werd is. Wat is die prys wat ek daarop plaas om vir Jesus 

Christus te ken? Wat is Hy vir my werd? Ek het hieroor begin wonder en vir die Here gevra om 

my te help hiermee. Hoe kry ek dit reg om meer waarde aan my verhouding met Christus te heg 

as aan enige iets anders? 

Toe maak ek ŉ lys van alles waaraan ek waarde heg. Dit is nogal ŉ lang lys. As ŉ mens so na die 

lys kyk, dan weet ek diep in my dat niks daarvan eintlik meer waarde het as om Jesus as my 

Here te ken nie. Maar ek kan met alle eerlikheid nie sê dat ek dit as waardeloos beskou nie, en 

dit pla my. Ek wil jou uitdaag om dieselfde oefening by die huis te gaan doen en dan begin ons 

vir mekaar te bid dat die Here ons deur sy Gees help dat ons ook daar sal kom waar Paulus 

gekom het. Dat ons by die punt sal kom dat ons alles as verwerplik sal beskou, ons wil net vir 

Christus ken en saam met Hom leef. 

Daar is tog ŉ stukkie troos in Filippense 3:12-15. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al 

bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds 



Syne gemaak het. 13Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen 

ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. 14Ek span my in om by die 

wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in 

Christus Jesus.15Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. 

Vriende, dit gaan nie sommer vanself gebeur dat alles vir ons waardeloos word ter wille van 

Christus nie. Maar ek en jy kan ons inspan sodat dit waar kan word in ons lewens. Ons kan 

doelbewus kies om Christus ons eerste liefde te maak, in die wete dat God ons daarmee gaan 

help. Ons kan en behoort elke dag te kies om na te dink oor wat ons verlossing in Christus vir 

ons werd is. Ons kan kies om in onsself te sterf en ons eie voor en afkeure stelselmatig te 

kruisig ter wille van die voorreg om Jesus as ons Here te ken. 

Ons kan ons gereeld indink hoe dit eendag gaan wees wanneer ons permanent in Jesus se 

teenwoordigheid gaan wees. Dit kan egter net gebeur as ons moeite doen om Jesus beter te 

leer ken deur tyd saam met Hom deur te bring. 

Ek glo dit sal meer waar word in ons lewens as ons tyd in sy Woord spandeer. Soos Psalm 16 

ons leer: Ek het vir die Here gesê: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by 

U...... Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 6'n Pragtige deel 

is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Die bril waarmee ons na die lewe 

kyk is tog so belangrik. Hoe meer ons raaksien dat ons uit God se hand leef, hoe makliker word 

dit om meer waarde aan Hom toe te voeg.  

Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het; selfs in die nag bly ek bewus van 

wat Hy my leer. 8Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie..... U 

leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. 

Dink saam met my oor die woorde: By U is daar oorvloedige blydskap. As ons genoeg daaroor 

nadink sal jy besef dit is die waarheid. Alleen God is altyd daar, verander nooit, luister altyd, lag 

jou nie uit nie, is altyd bereid om te luister en sal ons nooit verlaat nie. 

Hoe meer jy hieroor nadink hoe makliker word dit om jou in God te verwonder en hoe makliker 

word dit om daarna te begin strewe dat Christus vir jou alles in die lewe kan word. Hoe meer 

ons oor die wederkoms nadink, hoe meer gaan ons verlang om by Jesus te wees. Hoe meer sal 

ons begeer om soos Paulus niks te doen waarvoor ek my eendag voor God gaan hoef te skaam 

nie. 

Vriende, hierdie waarheid staan kop bo water: “God is most glorified in us when we are most 

satisfied in him.” God word die meeste verheerlik wanneer ons die meeste tevrede is in Hom. 

Hoe meer ons ons vreugde in God vind, hoe meer sal ons lewens dit wys en hoe meer eer sal 

God kry. 

Dus, as jy bely dat Jesus jou Here is, dan sal jou lewe al hoe meer verander om soos Jesus te 

word. Hoe beter ons ons eie verlorenheid sonder Jesus besef, hoe beter ons verstaan dat 

sonder Jesus die ewige vuur van die hel ons voorland is, hoe beter sal ons sy liefde en genade 



verstaan en hoe groter sal ons begeerte word om in alles wat ons doen, dit so te doen dat 

Christus verheerlik sal word. 

“God is most glorified in us when we are most satisfied in him.” God word die meeste 

verheerlik wanneer ons die meeste tevrede is in Hom. Hoe meer ons ons vreugde in God vind, 

hoe meer sal ons lewens dit wys en hoe meer eer sal God kry. Dus, as jy bely dat Jesus jou Here 

is, dan sal jou lewe al hoe meer verander om soos Jesus te word. 

Hoe beter ons ons eie verlorenheid sonder Jesus besef, hoe beter ons verstaan dat sonder Jesus 

die ewige vuur van die hel ons voorland is, hoe beter sal ons sy liefde en genade verstaan en 

hoe groter sal ons begeerte word om in alles wat ons doen, dit so te doen dat Christus 

verheerlik sal word. 

Vriende, iemand wat werklik tot bekering gekom het se lewe kan nie dieselfde bly nie. As jy die 

wonder van God se liefde en genade beleef het, word die begeerte van jou hart al hoe groter 

dat jy niks wil doen wat op enige manier eer van God af weg sal neem nie. Nee, dan begeer jy 

om soos Paulus uit te roep: 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. 

Wat hoor jy vanoggend by die Here. Spandeer tyd en probeer een ding uitsonder wat jy voel die 

Here van jou vra. Iets wat jy dien week saam met jou gaan neem om seker te maak hierdie 

preek word waargemaak in jou lewe. Na wie toe stuur die Here jou met die boodskap? 

Deel dan met iemand wat vir jou uitgestaan het in vanoggend se boodskap ..... 


