
1 Augustus 2021  
Romeine 15:1-21 
Oordenking: Lê Christus se gesindheid aan die dag. (Romeine 15:5, 6)  
As 'n mens Jesus se heerskappy op alle lewensterreine aanvaar, dan is Sy waardes en perspektief 
ook jou eie. Net soos ons met Jesus saamstem ten opsigte van die gesag van die Skrif, die 
opstanding en hoe dit in die hemel is, net so moet ons Sy gesindheid van liefde teenoor ander aan 
die dag lê. Namate ons in die geloof groei en Jesus beter leer ken, is ons meer en meer in staat om 
dié gesindheid elke dag te toon. Paulus was nie trots op wat hy gedoen het nie, maar op wat God 
deur hom gedoen het. Dit is nie 'n sonde om trots te wees op God se werk nie - dit is aanbidding. 
As jy dalk onseker is of jou trots 'n heilige of selfsugtige oorsprong het, vra jouself dan hierdie 
vraag: is jy net so trots op die werk wat God deur ander mense doen, as op dit wat Hy deur jou 
doen? 
 

2 Augustus 2021 
Romeine 15:22-33 
Oordenking: Geldelike bydraes vir die gemeente in Jerusalem. (Romeine 15:25-29)  
Die Christene in Jerusalem het in dié tyd onder 'n ernstige droogte gebuk gegaan en baie het 
gesukkel om elke dag genoeg kos vir hulle gesinne bymekaar te skraap. Paulus het vir die 
gemeentes onder die heidene, waar hy gewerk het, daarvan vertel. Hierdie nie-Joodse Christene 
het met liefde gereageer en vir die kerk in Jerusalem geld gestuur sodat hulle vir die armes kon 
sorg. Dit was reg dat hulle in die behoeftes van die Jerusalemse gemeente voorsien het, aangesien 
die sendelinge wat die Goeie Verlossingsnuus aan die heidene gaan verkondig het, daarvandaan 
gekom het. Dit moet vir ons ook belangrik wees om wat ons het, met armes te deel. God roep ons 
om Sy liefde elke dag op talle praktiese maniere te weerspieël - deur byvoorbeeld vir honger 
mense kos te gee, vir dié wat nie klere het nie, klere te gee en om siekes te versorg. Laat die liefde 
wat God in ons harte gegee het, 'n werklikheid word en laat ons opoffer om dit wat ons het met 
behoeftiges te deel. 
 

3 Augustus 2021 
Romeine 16:1-27 
Oordenking: Paulus groet sy vriende in Rome. (Romeine 16:8-16) 
Paulus se groet sluit Romeine en Grieke, Jode en nie-Jode, mans en vroue, gevangenes en  
vooraanstandes in. Die kerk het 'n groot gemeenskap bedien, oor kulturele, sosiale en 
ekonomiese grense heen. Uit hierdie lys lei ons af dat die Christengemeenskap 'n groep met 'n 
groot verskeidenheid was. Dit is hoe dit behoort te wees. Eenheid in Christus behoort alle 
kulturele versperrings af te breek. Die Goeie Nuus is 'n groot gelykmaker - dit plaas ons almal in 
dieselfde posisie voor die kruis. 
 

  



4 Augustus 2021 
1 Korintiërs 1:1-17 
Oordenking: Verdeeldheid in die gemeente van Korinte. (1 Korintiërs 1:12)  
In hierdie groot en uiteenlopende gemeente van Korinte, het die mense verskillende leermeesters 
aangehang. Daar was nog geen geskrewe Nuwe Testament nie. Daarom was gelowiges baie 
afhanklik van prediking en onderrig, want dit het hulle gehelp om die betekenis van die Ou 
Testament beter te verstaan. Party het Paulus, die stigter van hulle kerk, gesteun. Ander, wat in 
Jerusalem vir Petrus hoor preek het, het hóm weer gesteun. Ander het weer net graag na Apollos, 
'n welsprekende en gewilde prediker met 'n dinamiese bediening in Korinte, geluister. Hoewel die 
drie predikers dieselfde boodskap verkondig het, het hulle met hul persoonlikhede verskillende 
mense na hulle toe aangetrek. Nou het die kerk gevaar geloop om verdeeld te raak, Paulus 
gebruik die naam van Jesus Christus tien keer in die eerste tien verse van dié boek, en gee 
daardeur die kern weer van wat alle predikers moet sê - hulle moet naamlik op die Persoon en die 
werk van Jesus Christus konsentreer. Die Boodskap is belangriker as die boodskapper. 
 

5 Augustus 2021 
1 Korintiërs 1:18-2:5 
Oordenking: Die "onsin" van God. (1 Korintiërs 1:18-25)  
Die boodskap dat Christus vir sonde gesterf het, klink vir die ongelowiges onsinnig. Vir hulle lyk dit 
asof die dood die einde van die pad is. Maar Jesus het nie dood gebly nie. Sy opstanding wys dat 
Hy mag oor die dood het en as ons aan Hom as Verlosser en Here glo, sal Hy ons ook van die 
ewige dood red en vir ons die ewige lewe gee. Dit klink só eenvoudig dat baie mense dit nie wil 
aanvaar nie. Hulle probeer om op ander maniere die ewige lewe te bekom (deur goeie dade, 
wysheid, ens.). Maar hierdie pogings sal misluk. Die "onsinnige" mense wat God se aanbod 
eenvoudig aanvaar, is in werklikheid die slimste van almal, want net hulle sal vir ewig by God leef. 
 

6 Augustus 2021 
1 Korintiërs 2:6-16 
Oordenking: Die Gees gee vir ons wysheid. (1 Korintiërs 2:13-16) 
Geen mens kan God uit eie krag verstaan nie, maar Hy openbaar Sy gedagtes deur Sy Gees aan 
ons. Gelowiges is mense met 'n geestelike ingesteldheid omdat hulle insig het in sommige van 
God se planne, gedagtes en dade. Deur Sy Gees kan ons Sy gedagtes leer ken, hulle met Hom 
bespreek, en verwag dat Hy op ons gebede sal antwoord. Bring jy genoeg tyd saam met Christus 
deur om Sy Gees in u te verstaan? Dit is slegs moontlik om 'n intieme verhouding met Christus te 
hê, as ons voortdurend in Sy teenwoordigheid is en ons met Sy Woord besig hou. 
 

7 Augustus 2021 
1 Korintiërs 3:1-23 
Oordenking: Christus ons fondament. (1 Korintiërs 3:11)  
‘n Gebou is net so stewig soos wat sy fondament is. Jesus Christus is die fondament van ons lewe -
Hy is ons basis, die rede waarom ons bestaan. Alles wat ons is en doen moet inpas by die patroon 
wat deur Jesus Christus vasgelê is. Bou jy jou lewe op die enigste, ware en ewige fondament, of 
bou jy dalk op 'n ander fondament - een soos rykdom, sekuriteit of sukses? Waarom en waarvoor 
leef jy? 
 

  



8 Augustus 2021 
1 Korintiërs 4:1-21 
Oordenking: Geloof moet uitgeleef word. (1 Korintiërs 4:18-20) 
Daar is mense wat baie oor geloof praat, maar dit bly net by praatjies. Hulle ken dalk al die regte 
woorde, maar hul lewens is nie voorbeelde van hoe 'n Christen se lewe moet wees nie. Paulus sê 
dat die Koninkryk van God uitgeleef moet word, en nie net bespreek moet word nie. Om die regte 
woorde te ken en hulle uit te leef, is twee heel verskillende dinge. Moenie tevrede wees om maar 
net al die regte antwoorde oor Christus te ken nie. Laat jou lewe gestalte gee aan jou woorde. 
 

9 Augustus 2021 
1 Korintiërs 5:1-13 
Oordenking: In die wêreld, maar nie van die wêreld nie. (1 Korintiërs 5:10, 11)  
Paulus stel dit duidelik dat ons ons nie moet losmaak van ongelowiges nie, want dan sal ons nie 
Christus se opdrag om die verlossingsboodskap aan hulle te verkondig, kan uitvoer nie. Maar ons 
moenie omgaan met mense wat op Christenskap aanspraak maak en terselfdertyd sondes doen 
wat uitdruklik in die Skrif verbied word - en hulleself dan nog verontskuldig ook nie. Mense wat 
aanhou sonde doen benadeel ander vir wie Christus gesterf het en God se beeld in hulle word dof. 
'n Kerk waarin mense gierig is en seksuele sonde doen, kan beslis nie daarop roem dat hy die lig 
van die wêreld is nie. Die wêreld sien in so 'n kerk 'n verwronge beeld van Christus. Dit is nie deel 
van Christus se Koninkryk nie, dit streef nie daarna om die donkerte met die lig te vervang nie, 
maar dra by tot die donkerte. 
 

10 Augustus 2021 
1 Korintiërs 6:1-20 
Oordenking: Gees en Liggaam. (1 Korintiërs 6:12, 13) 
Daar is heelwat godsdienste in die wêreld wat dink dat die gees belangrik is, maar nie die liggaam 
nie. Die Christendom is ook al daardeur beïnvloed. In werklikheid is die Christendom ‘n baie 
fisieke godsdiens. Ons aanbid 'n God wat 'n fisieke wêreld geskep en verklaar het dat dit goed is. 
Hy het ons belowe dat daar 'n nuwe aarde sal kom waarop regte mense fisiek sal voortleef. Dit sal 
nie net 'n rosige wolk wees waarop ontliggaamde siele heeldag na harpmusiek sal sit en luister 
nie. En die kern van die Christendom is tog die verhaal van God self wat vlees en bloed geword en 
onder ons kom woon het. 
Ons mense is, soos Adam, 'n samevoeging van stof en gees. Net soos wat ons geestelike lewe ons 
liggame beïnvloed, net so raak ons liggaamlike lewens ook ons siele. Ons kan nie met ons liggame 
sonde doen sonder om ook ons siele te benadeel nie, want siel en liggaam is onafskeidbaar, een. 
Ons sal op die nuwe aarde liggame hê wat opgestaan het en nie deur die sonde benadeel is nie. 
Dan sal ons as volkome verlostes leef. 
 

11 Augustus 2021 
1 Korintiërs 7:1-24 
Oordenking: Raad oor die huwelik. (1 Korintiërs 7:3-5) 
Dit is moeilik om teen seksuele versoeking staande te bly, omdat dit gerig is op die normale en 
natuurlike drange wat God ons gegee het. Die huwelik is juis deur God ingestel, as dié plek om 
natuurlike seksuele drange uit te leef. So beskerm huweliksmaats mekaar teen versoekings deur 
mekaar lief te hê. Daarom moet egpare nie hulle seksuele drange as wapens teen mekaar gebruik 
nie, maar juis om in mekaar se behoeftes te voorsien.  
 

  



12 Augustus 2021 
1 Korintiërs 7:25-40 
Oordenking: Raad aan ongetroudes. (1 Korintiërs 7:28) 
Baie mense is so naïef om te dink dat 'n huwelik al hulle probleme sal oplos. Hier is maar 'n paar 
probleme wat nie deur die huwelik opgelos sal word nie: (1) eensaamheid, (2) seksuele 
versoekings. (3) Ons diepste emosionele behoeftes sal nie daardeur bevredig word nie, en (4) 
probleme word nie daardeur opgelos nie. Twee mense word nie slegs deur hul huwelik bymekaar 
gehou nie. Nee, hulle word deur hul oorgawe bymekaar gehou - oorgawe aan mekaar én aan 
Christus, ten spyte van probleme en konflik. Die huwelik is wonderlik, maar dit los nie probleme 
op nie. Of ons nou getroud of ongetroud is, ons moet tevrede wees met ons situasie en op 
Christus vertrou: Hy is die enigste oplossing van ons probleme. 
 

13 Augustus 2021 
1 Korintiërs 8:1-13 
Oordenking: Die Christelike vryheid. (1 Korintiërs 8:10-13)  
Christelike vryheid beteken nie dat ons maar enigiets mag doen nie. Dit beteken wel dat ons 
verlossing nie van wetsonderhouding, goeie dade en reëls afhang nie, maar dat dit 'n gratis 
geskenk van God is. Christelike vryheid is dus onlosmaaklik verbind aan Christelike 
verantwoordelikheid. Jong gelowiges is dikwels gevoelig vir wat reg en verkeerd is, wat hulle 
moet, en nie moet doen nie. Daar is miskien niks verkeerd met 'n sekere optrede nie, maar dit kan 
dalk tot nadeel strek van 'n mede-Christen wat nog nuut in die geloof is en nog besig is om te leer 
wat Christenskap alles behels. Ons moet daarteen waak om nie 'n sensitiewe of jonger Christen 
aanstoot te gee of deur ons voorbeeld te laat sonde doen nie. As ons ander mense opreg liefhet, 
dan sal ons eie vryheid nie vir ons belangriker wees as om 'n mede-Christen se geloof te versterk 
nie. 
 

14 Augustus 2021 
1 Korintiërs 9:1-27 
Oordenking: Gee jou gawes vir God. (1 Korintiërs 9:16)  
Dit was Paulus se roeping en gawe om die evangelie te verkondig, en hy sê dat hy nie sou kon 
ophou om dit te doen nie, al wou hy. Hy was aangevuur deur die begeerte om te doen wat God 
wil hê; om sy gawes tot eer van God te gebruik. Hy wou nie geld of beroemdheid hê nie. Nee, hy 
wou vir Christus ken en Hom verheerlik. Dit is ware dissipelskap. Watter gawes het God vir jou 
gegee? Is jy, soos Paulus, gemotiveer om God met jou gawes te dien? 
 

15 Augustus 2021 
1 Korintiërs 10:1-22 
Oordenking: Versoeking. (1 Korintiërs 10:13) 
In 'n kultuur waarin verdorwenheid en versoeking hoogty vier, moedig Paulus die Korintiërs aan 
om weerstand teen versoeking te bied. Hy sê: almal ervaar versoeking en sondige drange, daarom 
moet jy nie dink dat dit net jy is nie; ander mense het al daarteen staande gebly, daarom kan jy dit 
ook doen; álle versoekings kan weerstaan word, want God help ons om dit te doen. God help jou 
om die versoeking te weerstaan, deurdat Hy jou help (1) om mense en situasies wat vir jou 
probleme gaan skep, raak te sien; (2) om te vlug van dinge wat jy weet verkeerd is; (3) om te kies 
om net die regte dinge te doen; (4) om God in die gebed om hulp te vra, en (5) om vriende te soek 
wat vir God liefhet en jou in tye van versoeking kan bystaan. Om van versoeking af weg te vlug, is 
die eerste stap na oorwinning. 
 

  



16 Augustus 2021 
1 Korintiërs 10:22-11:1 
Oordenking: Gehoorsaamheid aan God. (1 Korintiërs 10:22-24) 
Dit is soms moeilik om te weet wanneer om jouself aan 'n swakker persoon te onderwerp. Paulus 
gee 'n eenvoudige reël wat hiervoor geld: ons moet sensitief wees en nie aanstoot gee nie. Ons is 
wel vry in Christus, maar ons moet daardie vryheid nie ten koste van 'n mede-Christen opeis nie. 
Ons moet probeer om, in alles wat ons doen, aan God gehoorsaam te wees. Gehoorsaamheid aan 
God is die duidelikste sigbaar in die liefde wat ons vir mekaar het - en daardie liefde beteken dat 
ons ons eie begeertes vir ander sal opoffer. 
 

17 Augustus 2021 
1 Korintiërs 11:2-16 
Oordenking: Gesindheid in die kerk. (1 Korintiërs 11:3-16)  
Die klem val in die deel op die gesindheid tydens aanbidding, nie op die huwelik of die rol van 
vroue in die kerk nie. Paulus se opdragte in dié verband mag wel kultuurgebonde wees (soos dat 
vroue sluiers moet dra), maar die beginsels daaragter is tydloos. Dit sluit in agting vir die 
huweliksmaat, eerbied en betaamlikheid tydens aanbidding, en 'n lewe wat aan God oorgegee is. 
As enigiets wat jy doen vir ander lidmate aanstootlik kan wees of verdeeldheid in die kerk kan 
veroorsaak, moet jy jou gedrag verander, sodat jy eenheid in die kerk kan versterk. Daarom het 
Paulus die vroue wat sonder hoofbedekkings kerk toe gegaan het, aangeraai om hulle koppe te 
bedek, want in daardie tyd was dit as betaamlik beskou. Slegs straatvroue het onbedek in die 
openbaar verskyn. Christene moet nie dinge doen wat aanstoot kan gee nie. 
 

18 Augustus 2021 
1 Korintiërs 11:17-34 
Oordenking: Die viering van die nagmaal. (1 Korintiërs 17:27)  
Paulus sê duidelik hoe ons die nagmaal moet vier. (1) Ons moet dit met opregte berou oor ons 
sonde vier, want ons moet daaraan dink dat Christus vir ons sondes gesterf het. (2) Ons moet 
selfondersoek doen voordat ons nagmaal vier of ons met geloof in en liefde vir Christus, daarop 
voorbereid is. (3) By die gebruik van die nagmaal moet ons diep bewus wees van Jesus se 
liefdesdaad, naamlik dat Hy óns straf gedra het. (4) Ons moet ons mede-gelowiges in ag neem, 
wag totdat almal teenwoordig is, en die nagmaal dan op 'n ordelike manier almal saamvier. 
 

19 Augustus 2021 
1 Korintiërs 12:1-31 
Oordenking: Die liggaam van Christus het baie lede. (1 Korintiërs 12:14-17) 
Paulus gebruik die liggaam as voorbeeld om te beklemtoon hoe belangrik elke ledemaat is. Die 
hele liggaam word benadeel as 'n oënskynlik onbelangrike deeltjie daarvan verwyder word. As 'n 
mens dink dat die gawe wat hy ontvang het belangriker is as ander mense s'n, is hy geestelik 
hoogmoedig. Ons mag nie neersien op mense wat oënskynlik onbelangrik is nie, en ons mag ook 
nie jaloers wees op dié wat indrukwekkende gawes ontvang het nie. Nee, ons moet liewer die 
gawes wat ons ontvang het, gebruik, en ander aanmoedig om hulle s'n ook te gebruik. As ons dit 
nie doen nie, sal die gemeenskap van die gelowiges baie minder effektief kan wees. 
 

  



20 Augustus 2021 
1 Korintiërs 13:1-13 
Oordenking: Die liefde. (1 Korintiërs 13:1-13) 
Nadat Paulus die geestelike gawes deeglik bespreek het, kom hy uiteindelik by die kern van 'n 
geestelike lewe - liefde. Watter gawe 'n mens ookal ontvang het en wat hy ookal daarmee doen -
as hy dit nie uit liefde doen nie, beteken dit niks. Om te bepaal wat 'n mens se geestelike 
gesindheid is, moet ons kyk na dié mate waarin sy of haar lewe met Christelike liefde vervul is. Uit 
onsself kan ons nie daardie soort liefde ontwikkel nie. Dit is 'n bonatuurlike liefde wat van die 
Heilige Gees af kom. Die liefde moet die middelpunt wees van alles wat ons doen, want dit is die 
heel belangrikste in 'n geestelike gesindheid. Hoe meer intiem ons Christus ken, hoe 
onselfsugtiger sal ons ander kan liefhê. 
 

21 Augustus 2021 
1 Korintiërs 14:1-25 
Oordenking: Die Here se boodskap en tale. (1 Korintiërs 14:2)  
Paulus sé 'n paar dinge oor die gebruik van ongewone tale: (1) dit is 'n geestelike gawe van 
God; (2) dit is 'n gesogte gawe, al het 'n mens dit nie nodig om te kan glo nie; (3) dit bereik nie 
soveel soos om God se boodskap te verkondig, of ander te leer nie. Hoewel Paulus self ongewone 
tale gebruik het, beklemtoon hy die belangrikheid daarvan om God se boodskap te verkondig, 
omdat die hele kerk daarby baat. Om in ongewone tale te praat, het hoofsaaklik vir die spreker 
self nut. Gesamentlike aanbidding moet verstaanbaar wees en die hele kerk moet daarby baat 
vind. As iemand in ongewone tale of klanke praat, behoort daar iemand te wees wat dit kan uitlê 
of verklaar - dit bevorder die eenheid en insig in die kerk. As daar niemand is wat die woorde kan 
verklaar nie, dan moet die een wat die gawe ontvang het, liewer stilbly, want 'n geestelike gawe 
moet tot versterking van ál die gelowiges in die gemeente gebruik word. En om deel te hê aan wat 
gebeur, moet mense dit tog verstaan. As iemand dus van ongewone tale of klanke gebruik maak, 
moet daar altyd iemand wees wat dit vir die res van die gelowiges kan uitlê. 
 

22 Augustus 2021 
1 Korintiërs 14:26-40 
Oordenking: Orde in die Christelike byeenkomste. (1 Korintiërs 14:34, 35)   
Beteken dit dat vroue nie in kerkdienste mag praat nie? Uit 'n teks vroeër in dié sendbrief, is dit 
duidelik dat vroue wel in die kerk kan bid en kan profeteer, ook skynbaar tydens openbare 
byeenkomste in die kerk. Dit is ook uit hoofstukke 12-14 duidelik dat vroue geestelike gawes 
ontvang en hulle word aangemoedig om dit in die gemeente van Christus te gebruik. Vroue kan 'n 
groot bydrae lewer en mag aan eredienste deelneem. 
In die kultuur van Korinte was vroue nie toegelaat om mans in die openbaar te konfronteer nie. 
Dit wil voorkom asof sommige van die vroue wat Christene geword het, gedink het dat hulle 
Christelike vryheid hulle die reg gee om in die erediens op te staan en die mans vrae te vra. Dit het 
tot verdeeldheid in die kerk gelei. Vroue het ook nie in daardie tyd enige formele 
godsdiensopleiding gehad soos die mans nie. Hulle kon tydens die erediens vrae vra wat ewe 
maklik tuis beantwoord kon word, sonder dat dit die diens ontstig. Paulus het in belang van die 
eenheid die vroue gevra om nie met hulle Christelike vryheid te koop te loop tydens die 
eredienste nie. Paulus sê hierdie dinge om kerkeenheid te bevorder, en nie om die mense meer 
omtrent die vrou se rol in die kerk te leer nie. 
 

  



23 Augustus 2021 
1 Korintiërs 15:1-34 
Oordenking: Die opstanding - fondament van die geloof. (1 Korintiërs 15:12-17)  
Die meeste Grieke het nie geglo dat mense se liggame uit die dood sal opstaan nie. Hulle het 
die lewe na die dood beskou as iets wat net op die siel betrekking het. Die filosowe wat Plato 
nagevolg het, het verklaar dat die siel die ware mens is, dat dit in 'n fisieke liggaam vasgevang is 
en na die dood vrygelaat word. Volgens hulle was daar geen onsterflikheid vir die liggaam nie, net 
vir die siel. Daarteenoor sê die Skrif vir ons dat die siel en liggaam na die opstanding herenig sal 
word. Die kerk van Korinte was geleë in die hart van die Griekse kultuur. Dit was dus vir baie 
gelowiges moeilik om aan die opstanding van die liggaam te glo. Dié deel van Paulus se brief is 
daarop gemik om die verwarring oor die opstanding uit die weg te ruim. 
Die opstanding van Christus is die middelpunt van die Christelike geloof. Christus het uit die dood 
uit opgestaan, daarom weet ons dat die dinge wat Hy gesê het, die waarheid is - dat Hy God is.  
Die feit dat Hy opgestaan het, het die feit dat Hy vir ons sondes gesterf het, bekragtig en daarom 
kan ons vergewe word. Hy het opgestaan, dus leef Hy by God om ons Middellaar te wees. Hy het 
opgestaan en die dood oorwin - daarom weet ons dat ons ook sal opstaan. 
 

24 Augustus 2021 
1 Korintiërs 15:35-58 
Oordenking: Ter wille van die opstanding. (1 Korintiërs 15:58)  
As gevolg van die opstanding is niks wat ons doen, tevergeefs nie - so sé Paulus. Ons huiwer soms 
om iets goeds te doen, omdat ons geen resultate sien nie. Maar as ons vanuit 'n hemelse 
perspektief kon kyk, dan sou ons verstaan dat ons selde die resultate op ons pogings sal sien. 
As ons waarlik glo dat Christus finaal oorwin het, dan moet ons ons lewenswyse nóú daarby 
aanpas. Moenie so ontmoedig raak dat u ophou werk as u geen resultate sien nie. Doen goed as 
die geleentheid hom voordoen, en onthou dat u werk ewigheidsresultate sal hê. 
 

25 Augustus 2021 
1 Korintiërs 16:1-24 
Oordenking: Paulus se verwagting. (1 Korintiërs 16:22) 
Die Here Jesus Christus kom terug aarde toe. Dit het Paulus baie hoopvol gestem en hy het vuriglik 
daarna uitgesien. Hy was nie bang om Christus te sien nie - hy kon nie wag vir die geleentheid nie! 
Deel jy ook in Paulus se opgewonde afwagting? Diegene wat Christus liefhet sien uit na daardie 
wonderlike dag waarop Hy sal terugkom. 
 

26 Augustus 2021 
2 Korintiërs 1:1-11 
Oordenking: God se bemoediging. (2 Korintiërs 1:3, 4)  
Baie mense dink dat probleme moet verdwyn as God ons bemoedig en vertroos. Maar as dit die 
geval was, dan sou mense Hom net om hulp gevra het om die pyn te laat verdwyn, en nie omdat 
hulle Hom liefhet nie. Ons moet weet dat troos ook beteken dat ons versterk en bemoedig sal 
word en hoop sal hê in die hantering van probleme. Hoe meer ons ly, hoe meer vertroos God ons. 
As jy oorweldig voel, laat God dan toe om jou te troos. Onthou dat elke beproewing wat jy 
deurmaak, jou later in staat sal stel om mense wat soortgelyke beproewinge deurmaak, te help. 
 

  



27 Augustus 2021 
2 Korintiërs 1:12-2:4 
Oordenking: Paulus se hartseer brief. (2 Korintiërs 2:4) 
Dit was nie vir Paulus lekker om sy vriende en mede-gelowiges tereg te wys nie, maar hy het die 
Korintiërs lief genoeg gehad om met hulle oor hul verkeerde optrede te praat. Spreuke 27:6 lui: 
"Op 'n vriend wat jou seermaak, kan jy reken; iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene." 
Ons vriende doen soms dinge wat ons weet verkeerd is. As ons hulle gedrag en optrede ignoreer 
en hulle ongehinderd laat voortgaan, dan bewys ons beslis nie liefde aan hulle nie. Liefde beteken 
dat ons ons bekommernisse op 'n eerlike manier sal deel met diegene wat ons liefhet. As ons nie 
probeer help nie, dan bewys ons daardeur dat ons meer begaan is oor wat met ons sal gebeur, as 
met hulle. 
 

28 Augustus 2021 
2 Korintiërs 2:5-17 
Oordenking: Die aangename geur van die evangelie. (2 Korintiërs 2:14-16)  
Gelowiges moet soos 'n aangename geur wees wat deur almal geruik kan word. Net soos ons nie 
ander mense se mening oor 'n geur kan beheer nie, net so kan ons nie ander mense se reaksies op 
ons Christelike boodskap en optrede beheer nie. Maar as ons getrou bly aan Christus, dan sál Sy 
Gees wat in ons werk, ook ander mense aantrek. 
 

29 Augustus 2021 
2 Korintiërs 3:1-18 
Oordenking: Die Ou en Nuwe Verbonde. (2 Korintiërs 3:14-18) 
Toe Moses met die Tien Gebooie van Sinai afgekom het, het sy gesig geskitter omdat hy in God se 
teenwoordigheid was. Hy het 'n sluier gedra om te verhoed dat die mense verskrik raak as hulle 
hom so sien. Paulus voeg dan by dat die sluier ook verhoed het dat hulle sien hoe daardie 
heerlikheid weer verdwyn het. Die heerlikheid wat die gelowige deur die Gees deelagtig word, is 
egter baie groter as dié wat Moses beleef het - wat betref die kwaliteit en die duur daarvan.  
Die heerlikheid wat ons deur die nuwe verbond deelagtig word, laat die gelowige geleidelik al hoe 
meer soos Christus word, en dit is 'n wonderlike, stuwende ervaring. Hoe nader ons aan Hom 
kom, hoe meer word ons soos Hy. 
 

30 Augustus 2021 
2 Korintiërs 4:1-15 
Oordenking: Ons swakheid en God se krag. (2 Korintiërs 4:7)  
God het die oneindig kosbare boodskap van die verlossing in Jesus Christus aan brose en feilbare 
mense toevertrou. Paulus beklemtoon egter nie die verganklikheid van die instrument nie, maar 
die onskatbare waarde van die krag wat in daardie instrument is - God se Gees wat in ons woon. 
Al is ons swak, gebruik God ons om Sy goeie Nuus te verkondig en gee Hy ons die krag om Sy werk 
te doen. Die besef dat die krag nie aan ons behoort nie, maar aan Hom, weerhou ons van 
hoogmoed en motiveer ons om elke dag met ons kragbron, naamlik God, om te gaan. Dit is ons 
verantwoordelikheid om te sorg dat mense God in ons sien. 
 

  



31 Augustus 2021 
2 Korintiërs 4:16-5:10 
Oordenking: Die hoop op die opstanding. (2 Korintiërs 5:6-8) 
Selfs in siekte, vervolging of pyn het ons die wonderlike troos dat dié lewe nie al is waarop ons kan 
hoop nie - dat daar lewe na die dood is! Baie mense is bang vir die dood omdat dit onbekend en 
geheimsinnig is. Paulus was nie bang om te sterf nie, want hy het sonder twyfel geweet dat hy die 
ewigheid saam met Christus ingaan. Natuurlik is 'n mens bang as jy die onbekende tegemoet gaan 
en natuurlik maak dit seer om geliefdes agter te laat. Maar as ons in Jesus Christus glo, dan kan 
ons ook, soos Paulus, met hoop en vertroue uitsien na die opstanding van die liggaam en die 
ewige lewe saam met Christus. Die wete dat ons vir ewig saam met God gaan leef op 'n plek waar 
daar nie sonde en lyding is nie, help ons om uit te styg bo die pyn wat ons in hierdie lewe moet 
verduur. 
 

 


