
Formele diens – Sondag 10 Maart 2013 

Skriflesing: Fil 2:5-8  

Paulus sit in die tronk as hy hierdie brief skryf. Waarskynlik kom die 4 verse wat ons gaan 

lees uit ‘n kerklied van die vroeë Christelike gemeentes. 

Nederigheid, soos vandag maar nog, het ‘n negatiewe betekenis gehad. Nederigheid was as 

beledigend en minderwaardig beskou. Dit hoort by ‘n slaaf  of iemand van lae sosiale posisie.  

Status en eer was baie belangrik. Jy moes jouself ten alle koste laat geld. 

 

Tema: ‘n Loot in Christus dien soos Hy. 

 Christus word mens en dien tot die dood toe. 

 Ons moet dien soos Hy. 

 

Ons bely byna elke Sondag: 

Ek glo in Jesus Christus, God se eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige 

Gees, gebore is uit die maagd Maria;   

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,  

gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. 

 

In die Heidelbergse Kategismus Sondag 15, Vraag 37 word gevra: 

Wat verstaan jy onder die woordjie: gely? 

Antwoord: Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die 

einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van alle mense gedra het. So het Hy met sy 

lyding en kruisdood as die enigste soenoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis 

verlos. Hy het vir ons die genade van God, geregtigheid en die ewige lewe verwerf.  

Het u dit gehoor? Hy het die toorn van God teen die sonde van alle mense gedra. Na liggaam 

en siel tydens sy hele lewe as mens op aarde het Jesus Christus vir ons gely en uiteindelik 

gesterf sodat ons kan leef. 

 

Ons het in Fil 2:6-8 van sy lyding gelees: 

Hy het nie aan sy Godwees vasgeklem nie. Hy het status en eer eenkant toe geskuif. 

In liefde vir ons het Hy Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem sodat Hy 

kan dien. As Seun van God het Hy aan ons as gewone mense gelyk geword. Hy het Homself 

nog verder verneder: Hy was gehoorsaam tot in die dood.  

                                                        

Christus word mens en kom ly en dien vir ons tot die dood toe; dood aan die kruis. Ons staan 

vanoggend stil by sy lyding. En moet asseblief nie agteroorsit en luister nie. Ons gaan  afsluit 

met Fil 2:5: 

Vra jouself voortdurend af: is sy gesindheid in my? Dien ek soos Hy? 

 

Jesus is gebore om te sterf. Reeds oor Bethlehem lê die skaduwee van die kruis. Reeds in die 

krip het sy lyding begin. Daar is vir Hom geen plek in ‘n herberg nie. Hulle vlug voor ‘n 

kindermoord uit. Hy leer armoede ken. Sy ouers verstaan Hom nie. Sy eie mense dink Hy het 

van sy kop af geraak.(Mark 3:21) Hulle wil Hom aan die einde van sy eerste preek van ‘n 



krans afstoot. Hy ervaar vyandskap van kerk en owerheid. Hy het geen plek om sy hoof neer 

te lê nie en so gaan dit voort. 

 

Hy het nie net na liggaam gely nie, veral sy siel het gely.  

Hoe moes dit Hom nie raak as sy eie mense Hom nie aanneem nie, as Hy seën en hulle verag, 

as Hy ‘n duiwel uitdryf en hulle sê Hy is die aanvoerder van die duiwels. 

 

Hy is genoem ‘n vraat en wynsuiper, ‘n vriend v hulle wat nie tel nie – die tollenaars en 

sondaars.  

 

Hoe moes dit nie in sy siel ingekerf het as sy binnekring Hom in die steek laat nie; toe Judas 

Hom verraai; toe Petrus Hom verloën en toe almal Hom verlaat het. Toe hulle ver gaan staan.  

Dit was 33 jaar van ononderbroke lyding in my en jou plek. En ek en jy, waar staan ons? 

Hy dien vir ons tot die dood toe. Is jy vir Hom of teen Hom? Dra jou lewe sy goeie vrug of 

dra dit slegte vrug? 

 

Die diepte van sy lyding neem toe toe. Dit word onverstaanbaar; onpeilbaar groot.  

Getsemane, die sweet wat soos bloed geword het van sieleangs en worsteling. 

Gabbata, by Pilatus se paleis waar die skare skreeu: “Kruisig Hom, kruisig Hom!” 

Daar was die skimpe, die vernedering en die vals beskuldigings. 

Hy neem die gestalte van ‘n  slaaf aan om ons wat slawe was, vrye kinders van God te maak. 

Sy lyding hou net nie op nie. Daar is ook nog Herodus en Pilatus. Christus is onskuldig en 

tog word Hy veroordeel. Ons is skuldig, ons verdien die ewige straf verdien. En ons word 

vrygespreek. Die skare wat skreeu: “kruisig Hom, kruisig Hom!”, word vrygespreek.   

 

Die soldate, die spot, die spoeg, die geselhoue, die doringkroon, die kruisdra, die spykers, die 

bitter asyn op Golgota.Soos ‘n vervloekte sterf Hy die skandelikste en wreedste dood. Aan ‘n 

ruwe kruis dra Hy vir 3 ure die straf vir die sonde van alle mense. Hy betaal ons sondeskuld, 

wat ons op geen manier self kon betaal nie, by God. Ons kan nie eers begin om ‘n benul te hê 

van die intensiteit van sy lyding nie.  

En dan volg sy heel bitterste uitroep ooit “My God, My God, waarom het U my verlaat?” 

 

Nog nie 1 keer was dit hel op aarde nie – net die keer toe Christus aan die kruis gesterf het. 

Hy was nie in die hel. Vir die moordenaar aan die kruis het Hy gesê dat hulle vandag in die 

paradys sal wees. Maar Hy het wel helse pyn en smart deurgegaan. Hy het die angste van die 

hel, dit is om van God verlaat te wees, ervaar. Vir 3 dae was Hy in die graf. 

 

Hy doen dit alles vir my en jou. Hy kan niks meer doen nie. Hy het klaar in ons plek gesterf. 

Hy het klaar ons sonderekening betaal.  

En ek en jy, ek kan mos nie van die volmaakte allesopofferende liefde van Christus hoor en 

sy kruis sien en dit doen niks aan my nie. Waar staan jy? Is jy vir Hom of teen Hom? Dra jou 

lewe sy goeie vrug of dra dit slegte vrug?  

 

 



Hoor oproep in Fil 2:5  

“Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:” 

In die Boodskap (Die Bybel in Hedendaagse Afrikaans) staan daar:  “Julle moet Christus 

Jesus se voorbeeld volg. Soos Hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor 

dink en voel.”  

 

Tydens die Christen vervolging in Rusland is ‘n ry mense teen ‘n muur geplaas en elke 10de 

een is doodgeskiet. ‘n Jongman het uitgereken dat hy ook nommer tien gaan wees. Hy het 

geweldig aan die bewe gegaan.  

Langsaan hom het die gryse priester Alexej Stawrowsky gestaan. Toe hy die doodsangs by sy 

jong buurman sien, het hy gou plekke met Hom geruil - en in sy plek gesterf. 

As dit nodig is vra die Here vir jou om bereid te wees om, gevul met sy liefde, vir ander te 

sterf. 

 

Maar Hy vra baie eerder vir ons om elke oomblik van elke dag soos Christus te sterf aan 

onsself. Ek moet sterf aan die die eie “EK”  sodat ek, gedring deur sy liefde, dien soos Hy.  

 

As wingerdlote is ons in geloof in die Here as stok gekoppel. Sy hart klop in ons. Sy lewens- 

en liefdesvog vloei deur ons en daarom dra ons lewens sy vrug.                                                                                                             

In geloof in Hom geënt  kan ons nie anders as om te dien soos Hy nie. 

Ek vra nou nie meer wat kan ek kry nie. Ek vra, soos Hy, wat kan ek gee? En ek doen dit 

sonder enige erkenning.  

Ek was nie meer koppe nie, ek was, soos Hy, voete. 

Ek verlang nie om liefgehê te word nie, soos Hy, het ek lief. 

Soos Hy, gaan dit nie meer vir my oor myself nie. Dit gaan oor Hom en die geluk en redding  

van ander. Daarom dra ek met passie die evangelie van liefde uit, ek gee vir hulle wat honger 

is kos, ek bid vir hulle wat seer het en besoek hulle wat eensaam is.  

Waar dien jy, soos Hy? 

Amen 


