
My passie in die Lewe   [Ferdi Gouws 15 Februarie 2009]  

Skriflesing: In Antiogië wys Paulus vir Petrus tereg                     Gal 2:11–16
                 Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees.   Gal 5:1 

Liewe Gemeente 
Moeder Teresa het die volgende opmerking gemaak: “Jy sal nie weet dat Christus al 
is wat jy nodig het voordat Christus nie al is wat jy het nie.”

Hier woorde het my opnuut weer laat vra: Wat is die grootste passie in my lewe? 
Wat is dit wat my dryf om te lewe? Nie so ‘n maklik vraag om te antwoord nie! Want 
sou ek sê ”Dis Christus.” Wat dan van alles wat sy plek in my lewe inneem, wat Hom 
so maklik opsy skuif in my lewe van elke dag? Sou ek eerlik genoeg wees om te sê 
dit is myself en dit wat ek wil – wat dan van my getuienis as Christen?  Dit het my 
ook laat besef dat ons so maklik iets sê, soos “Jesus Christus is die Here van my 
lewe”,maar in my lewe elke dag is daar so min van Hom te sien. Ons sê ook so 
maklik “”Ek het vir God met my alles lief, maar dan skinder ons so maklik van ‘n 
ander mens. Ons sê “Die Here is vir my so goed, maar dan kla ons so gou oor geld, 
oor goeters, sulke nonsense, oor die skool, oor die weer, my man, my vrou! Maar ek 
bly tevrede met myself – en dit  gebeur omdat ons in ‘n   “ek-sentriese wêreld leef.

IT IS ALL ABOUT ME AND MYSELF!!! Ja natuurlik is ons God se kinders. Natuurlik 
is ons lief vir Hom en Hy vir ons.Die probleem is net: 
HY is nie alles vir en in my lewe nie. Hy is nie werklik die EEN waarom my 
totale lewe draai nie – of nog nie.

Dit was Petrus se probleem! Hy kuier lekker by nie-Joodse gelowiges in Antiogië. 
Hulle eet saam. Hulle bid saam. Hulle dien die Here saam.En die wêreld om hulle 
sien: so lyk God se kerk. So lyk en leef God se kinders in ‘n stukkende wêreld. Maar 
dan kom daar ander mense uit Jerusalem in Antiogië aan – Joodse gelowiges. Mense 
wat hulle streng aan die tradisies, soos die besnydenis, en ander godsdienstige 
gebruike van die Jodedom gehou het. Hulle het gesê jy kan nie ‘n ware gelowige 
wees as jy nie ook hierdie gebruike nakom nie – so ‘n Christus-plus soort van 
Evangelie. Dit laat my so aan die groepe vandag dink wat sê jy het nie net Christus 
nodig om gered te word nie – jy moet ook groot gedoop wees, veral in tale praat, 
want dis die bewys dat jy waarlik gered is. So onwaar. Johannes 3 vers 16 sê:..niks 
meer en niks minder nie. Galasiërs1:7…

En wat maak Petrus? Hy onttrek himself. Hy vermy die gelowiges van Antiogië. Hy 
stoot hulle opsy. Skielik is hy iemand anders. En hy trek ander saam met hom – 
vers 13. Petrus is skielik bang. Bang vir hierdie mense van Jerusalem. Bang vir wat 
hulle sal sê. Bang vir wat hulle van hom sal dink.Nou tel God en Sy eer nie meer 
alles nie. Nou gaan dit nie meer oor die Evangelie bo alles nie. Nou gaan dit oor 
himself. Óor sy ‘image’. Nou moet God en die Evangelie opsy staan. So eie aan ons 
eie menswees vandag. 

Ons retireer so maklik ter wille van die mense. Verseker glo ons nog, maar ons leef 
dit wat ons glo nie uit nie. Ons leef dit wie en wat ons in Christus Jesus is nie uit nie. 
Ons verruil Hom so maklik vir ons eie voorkeure en liefdes. En ons trek ook altyd 
ander met ons saam. En so verhinder ons die koms van God se Koninkryk in ander 
mense se lewens. En ons maak vir God bespotlik in die oë van die wêreld. 
“We fail to live the gospel fully.”



Geen wonder Paulus kom in opstand hierteen nie. Dit gaan mos oor baie meer in die 
lewe as net ons – ek en jy. Daarmee stem julle tog saam. En dis die kern van hierdie 
stuk Evangelie. Dit gaan, of eerder dit moet bo alles, en te alle tye oor God en ‘n 
lewe in Hom en vir Hom gaan in die lewe. Daarom moet ons eie lewens elke dag van 
‘n “ek-sentriese lewe” na ‘n “God-sentriese lewe” bly verander. Max Lucado skryf in 
sy boek met die titel: “Dit gaan nie oor my nie” dat alleen ‘n God-sentriese lewe my 
ten volle vrymaak. Hy sê ook: “Slegs so ‘n lewe werk.” Floyd McClung skryf in sy 
boek ‘Ýou see bones, I see an army’ dat dit maklik is om te kritiseer – die kerk, 
ander mense, dinge, die lewe, die ANC. Dit is wanneer jy van jouself af wegdraai en 
‘n God-sentriese lewe begin leef dat die lewe sin maak, my liewe vriende. Dis presies 
wat Gal 5:1 sê. Die lewe gaan nie oor my nie. Die lewe in hierdie wêreld gaan oor 
God en oor Hom alleen en my verhouding met Hom.  Daarvoor is ons vrygemaak in 
en deur Christus en woon Sy Gees in ons. Vanuit my verhouding met Hom – ‘n 
verhouding wat diep, innig, persoonlik is – ‘n verhouding waarin Sy liefde die begin 
en einde van alles is, vanuit hierdie verhouding leef ek.Nou is God se droom vir 
hierdie stukkende wêreld, my droom. Omdat God alle mense liefhet – die diewe, die 
moordenaars, die verkragters, die vigslyers, die dronkies – het ek hulle ook lief. Ek 
wil ook dat hulle gered word, verlos word van die sonde, omdat God hulle wil 
vrymaak in Jesus Christus, Sy Seun.  God se passie vir hierdie stukkende wêreld, is 
ook nou my passie vir elke volksgroep, elke taal, elke nasie. God self gee dit vir my. 
En ek gee nie meer om wat mense sê of dink nie, want ek skaam my nie meer vir die 
Evangelie van die Kruis nie.

Wat maak ons nou hiermee? Ons kan dit hier los en doodgewoon aangaan met ons 
lewens. Ek dink hierdie paar verse dwing ons egter om ‘n paar dinge reg te stel in 
ons lewens.

1. Ons moet eerlik raak. Eerlik met onsself en eerlik met God.
2. Ons moet onsself onvoorwaardelik “submit” aand God en aan Sy Woord, die 

Bybel.
3. Ons moet in opstand kom teen alles in ons lewe wat ons weerhou van ‘n God-

sentriese lewe. 
Sendelinge op pad vir Christus Ons wêreld is moeg vir die skyn-Christene. Ons 
wêreld het genoeg gehad van kamma-kamma kerk, van mense wat kerk speel. Hulle 
soek die waarheid – die Woord. EN net ons kan dit vir hulle gee, vir hulle bring, vir 
hulle wys. Ons kan duisende programme, aksies, visies, missies in die kerk hê, maar 
as dit nie beman word en geleef word deur God-sentriese mense nie, beteken dit 
alles niks. Dan is ons ook nie waarlik kerk van die Lewende Here nie. 

Weet jy, die Here is mal oor jou! Gaan wys Sy liefde, gaan wys Hom vir die 
Wêreld waarin jy leef. 

“You’ll stand amazed in the presence of the living God”  AMEN


