
 

Maandag 

Fil. 1: 6, 12 – 14, 19 – 26; 3: 7 – 12; 4: 11 – 14. Teks Fil. 1: 21: "Want om te lewe, is 

vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins." Tema: "Ons omhels Christus in 

lewe en in dood." Omhels ons die lewe of die dood of vir Jesus Christus? Dít is die 

vraag waarvoor hierdie pandemie van die koronavirus ons as gelowiges stel! Hierdie 

pandemie het ŉ wêreld soos ŉ skokgolf getref. Met die krag van die mediese 

wetenskap het mense die dood gewoon net weggeleef in hul omhelsing van die 

LEWE. Die hartseer van hierdie ontkenning van die werklikheid van die DOOD het 

ons nou al jare beleef in hoe mense ander mense se dood tydens begrafnisse met 

ballonne en vrolikheid gevier het, met die misplaasde slagspreuk dat hulle nie rou 

oor die dood van hul geliefde nie, maar sy/haar lewe vier. Daarom is mense wat 

dood is eers sommer voor hierdie vrolike lewensvierings in eredienste begrawe 

sodat hulle lyke nie die stemming van die lewe in die eredienste bederf nie. Die 

hartseer van hierdie omhelsing van die lewe wat die dood ontken, is hoe eensaam 

mense in hierdie vrolikheid van hul naastes moes sterf. Niemand wat die werklikheid 

van die dood op ŉ doodsbed moet aanvaar, doen dit met ballonne en vrolikheid nie. 

Hulle doen dit met die diepste vrees en rou dat jy alles en almal wat vir jou kosbaar 

is met jou dood verloor. Mense wie geliefdes verloor het moet ook in eensaamheid 

rou omdat rou nie pas in die lewensdrif van mense wat die dood wegleef nie. En nou 

staan ons álmal voor die werklikheid van die dood in hierdie pandemie. Hierdie 

werklikheid van ŉ dreigende dood het party met paniek oorweldig terwyl goddeloses 

met dronk-orgies weer hulle minagting vir die werklikheid van die teenwoordige dood 

gedemonstreer het om hul valse geloof in hul onaantasbaarheid te bewys. Binne 

hierdie druktespanning van 'n dreigende dood, moet ons die besondere van Paulus 

se geloofsbelydenis hoor: “Want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is 

vir my wins.” Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 

 

Dinsdag 

Fil. 1: 6, 12 – 14, 19 – 26; 3: 7 – 12; 4: 11 – 14. Teks Fil. 1: 21: "Want om te lewe, is 

vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins." Tema: "Ons omhels Christus in 

lewe en in dood." Paulus is onder huisarres in Rome terwyl hy hierdie 

geloofsbelydenis doen, afwagtend op ŉ moontlike doodsvonnis. (Hand. 28:16, 30) 

Daarom sê hy in aan die gemeente Filippi: “Julle deel immers almal saam ... in my 

gevangenskap ...” (1: 7) en dat hy in boeie is. (1: 4) Hierdie geloofsbelydenis van 

Paulus (1:21)  wys hoe hy in die geloof binne die werklikheid van ŉ dreigende 

doodvonnis onder huisarres leef: hy omhels nie óf die lewe óf die dood nie, maar 

omhels Christus! In hierdie eensame afsondering in ŉ huis wat ŉ tronk is, worstel 

Paulus met die lewe en dood in sy gemoed: “Wat ek moet kies weet ek nie. Ek is in 

ŉ tweestryd: ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is 

verreweg die béste; maar in júlle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe.” (1: 22, 

23) Hierdie tweestryd is net ŉ innerlike worsteling oor die betekenis van lewe en 

dood, nie die berekening van ŉ keuse wat geneem moet word nie. Die besluit of hy 

sal bly leef of ter dood veroordeel word, is nie sy besluit nie. Dit is Gód se besluit. 



Die worsteling binne in homself gaan oor wat hy moet AANVAAR wat die beste is: 

om Christus in lewe te dien of om deur sterwe met Christus te wees. Dan gebeur die 

uitsonderlike: Paulus aanvaar die tweede beste vir homself! Volgens 

ewigheidswaarde sou dit beter gewees met heen te gaan, dit is dood te gaan, en 

met Christus te wees. Daarom noem hy sy heengaan na Christus  “verreweg die 

beste”. Paulus aanvaar die tweede beste  – omdat God hom vir sy diens om die 

evangelie te verkondig behoue sal laat bly. Gelowiges kies altyd in lewensgevaar vir 

ŉ lewe van diensbaarheid met Christus, nie vir die lewe of vir die dood nie. Preek 

beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 

 

 Woensdag 

Fil. 1: 6, 12 – 14, 19 – 26; 3: 7 – 12; 4: 11 – 14. Teks Fil. 1: 2: "Want om te lewe, is 

vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins." Tema: "Ons omhels Christus in 

lewe en in dood."  

Paulus se sekerheid om vir diens deur God behoue te bly, gaan nie oor 

onmisbaarheid nie, maar oor God wat die goeie werk wat Hy in ons begin end-uit 

voltooi. (1: 6) Christus het die keuse vir gelowiges tussen lewe en dood weggevat 

deur die LEWE mét Christus in lewe én sterwe. Paulus kondig hierdie evangelie in 

Fil. 3: 10, 11 só aan as die werklike versugting waarmee hy lewe: “Al wat ek wens, is 

om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy 

lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood in die verwagting dat ek self deel sal 

hê aan die opstanding uit die dood.” Christus het Paulus ingesluit in sy LYDING 

sodat Paulus nooit weer vir enige sonde moes ly as oordeel van God nie. Net so het 

Christus Paulus ingesluit in die LEWE wat Hy vandag as mens vir God heilig en reg 

leef, dat ons en ons lewe daardeur vir God reg en heilig is. Om Christus só te ken, 

oortref vir Paulus alles in waarde. Christus laat sy lewe vir God reg en heilig wees, al 

doen hy sonde, en Christus laat hierdie lewe met Hom as Here nooit weer ophou 

nie. Gelowiges is waardevol vir God in lewe, déúr die dood heen vir altyd! Daarom is 

daar nie so iets soos ŉ keuse vir lewe of dood nie. Christene kies nié vir die die 

vreugde, wonder, genot, betekenis of die oorvloed van die lewe as sodanig nie. Hulle 

lewe is 'n gekwalifiseerde lewe. Hulle kies vir ŉ lewe waarin Christus hulle diens en 

liefde vir God reg en heilig laat wees ten spyte van al hul sondes. Net so min kies 

Christene vir die DOOD. Christene is nie lus om dood te gaan om vir God martelare 

te wees nie. Martelare is mense wat die dood romantiseer as iets wat hulle oor 

hulself bring om hulsélf daardeur te verheerlik. Paulus verklaar nie sy vreesloosheid 

óf minagting vir die dood nie. Hy verklaar dat in doodsgevaar leef hy met die wens 

van ŉ lewe met Christus wat nie ophou nie en wat nét Christus tot voleinding sal 

bring met sy koms. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Donderdag 

Fil. 1: 6, 12 – 14, 19 – 26; 3: 7 – 12; 4: 11 – 14. Teks Fil. 1: 21:  "Want om te lewe, is 

vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins." Tema: "Ons omhels Christus in 

lewe en in dood." Die sekerheid om in lewe en sterwe met Christus te wees gee aan 

Paulus se lewe die motief om Christus in lewe en sterwe te verheerlik. (1:20) In die 



tronk het Paulus tyd gehad om vyf briewe te skryf: die brief Efesiërs, Filippense, 

Kolossense, Filemon en 2 Timoteus waardeur die Here mense red en deel maak van 

sy kerk deur al die eeue. Verheerlik beteken nie hoe jy God met aanbidding groot en 

lofwaardig maak nie. Verheerlik beteken dat die Here my in sy diens gebruik 

waarvoor Hy my bestem het. Só het Christus in die tronk Hom deur Paulus laat 

verheerlik en die tronk omvorm tot ŉ dienssentrum van God se kerk:  

1. deur Paulus se briewe het die Here sy tronk ŉ kansel en kategeseskool gemaak 

vir al die gemeentes wat oor die Romeinse ryk ontstaan het; 

2. deur sy ontvangs en lering van medewerkers uit gemeentes, het die Here van die 

tronk ŉ opleidingsentrum vir predikante gemaak;  

3. deur sy uitstuur van mense met opdragte oor kerkregering het die Here van die 

tronk die kerkkantoor van die hele kerk gemaak;  

4. deur sy bemoedigings en ondersteuning uit die tronk het die Here van die tronk ŉ 

pastorale sentrum gemaak; 

5. deur sy evangeliebediening aan medegevangenes soos Onesimus, (Filemon 10) 

en gesprekke met soldate (Fil. 1:13) het die Here van die tronk ŉ sendingstasie 

gemaak;  

6. deur sy gebede vir die kerk, het die Here die tronk ŉ gebedskamer gemaak;  

7. deur sy optrede as leraar in die tronk het die Here ŉ hele geslag nuwe predikante 

geïnspireer om vreesloos vir vervolging die evangelie vir 300 jaar lank binne die 

Romeinse ryk te verkondig. ((Fil. 1: 14)  

So verheerlik die Here Hom deur Paulus in die tronk omdat hy in sy eensame 

afsondering met vrugbare dienswerk besig bly en nie die tronk as straf of oordeel 

van God glo nie. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Vrydag 

Fil. 1: 6, 12 – 14, 19 – 26; 3: 7 – 12; 4: 11 – 14. Teks Fil. 1: 21: "Want om te lewe, is 

vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins." Tema: "Ons omhels Christus in 

lewe en in dood." Christus sal in hierdie pandemie waarin ons is, ons deur ons lewe 

en sterwe Hóm laat verheerlik. Hierdie pandemie stel ons nie voor die keuse van 

lewe of dood nie, dit stel ons net nóg ŉ keer voor die keuse dat om te lewe is vir ons 

Christus en om te sterwe is vir ons wins! Ons mag nie as gelowiges in hierdie tyd 

ons self weer onder die straf en oordeel van God stel nie. Dit gebeur nou deur 

geestelikes wat maak asof God met hierdie pandemie gelowiges wil dreig om tot 

bekering te kom, sodat wanneer hulle dan tot bekerring kom, hulle nie sal doodgaan 

aan hierdie virus nie. Dit is godslasterlik! Kyk wat stel Paulus oor sy opsluiting in die 

tronk: “... want ek weet dat alles op my redding sal uitloop.” Géén swaarkry binne 

God se voorsienigheid in hierdie wêreld kan weer God se oordeel en straf wees oor 

ons gelowiges se sonde nie, want Christus het ons vir altyd vir God regverdig en 

heilig gemaak. Alles wat God met ons laat gebeur loop net op een saak uit – dat Hy 

ons behou in sy liefde en genade! Kan u die waansinnigheid van die geestelikheid 

raaksien dat omdat Chinese vlermuise of ietermagogs of slange geëet het, God ons 

as gelowiges met hierdie virus vir ons sondes nou weer straf of veroordeel? In en 

déúr al hierdie swaarkry laat hy ons vir Hom leef en sterf as sy regverdige en heilige 



kinders! God gaan ons in en deur hierdie pandemie in lewe en sterwe as sy kinders 

verheerlik. In ons geregverdigde vrees vir hierdie siekte kan ons Christus omhels en 

voortgaan met vrugbare arbeid! So maak Christus dat dit waarvoor ons werklik bang 

moet wees, nie vir ons ŉ verskrikking is wat ons laat opgee op die lewe nie, en kan 

ons deur dreigende dood heen van ons lewe ook ŉ dienssentrum en sentrum van 

aanbidding maak soos Paulus van sy tronk gemaak het. Preek beskikbaar op 

Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 


