
1

Tema: Net ŉ nederige en diensbare gelowige kan ŉ lig vir die wêreld wees. 

Lofsang ter voorbereiding van die erediens 
Lied 486: 1, 2, 3, 4 
Lied 485: 1, 2, 3 

God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps. 67-1: 1, 2, 3 (Mel Ps. 33)
Seën
Loflied Ps. 98-2: 1, 2
Geloofsbelydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 47, 48 en 49 

Ons verootmoedig ons voor God 
Wet uit Eks 20 (fokus op 2 de tafel van die wet: liefde tot ons naaste)
Sing Sb 11-4: 1, 2, 3
Gebed 

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Filippense 2: 1 - 18; Teksverse: 5 en 14 - 16 
Sing: Sb 14-4: 1, 2, 3, 4
Woordverkondiging 

Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed
Liefdegawe
Gebed vir BnB (Naas Ferreira)
Sing Sb 3-4: 1, 2, 5
Seën
Amenlied: Sb 13-2.
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Geliefde brs en srs en kinders

Ons het die afgelope week saam uit die Skrif opnuut ontdek hoe uiters belangrik God se 
opdrag aan die kerk is om sy Evangelie van redding aan alle mense bring. Ek hoop dat 
almal van ons opnuut oortuig is dat hierdie ook een van God se belangrikste opdragte aan 
elkeen van ons persoonlik is maar ook aan ons as gemeente in geheel. 

Ek bid regtig dat niemand meer hiervan sal verskil nie en dat ons almal besef: ons is almal 
sendelinge, almal is evangeliste, almal is ligdraers! Dat ons nie oor die “dat” van die opdrag 
verskil nie! ŉ Gesonde gemeente is ŉ gemeente wat die Woord aktief uitdra in haar wêreld! 

Gewoonlik gebruik baie van ons die “hoe” van die opdrag as verskoning dat ons nie hierdie 
belangrike opdrag uitvoer nie! “Ek weet nie hoe nie!” Wat moet ek doen en wat moet ek sê 
as ek met iemand oor die Here moet praat? Wanneer en waar moet ek dit doen? Wanneer 
moet ek iets doen en wanneer nie? Hoe moet ek in my persoonlike lewensomstandighede 
ŉ lig vir die wêreld wees?

Maar brs en srs, ons gaan vanmore nie oor die “hoe” van evangelisering praat nie! Dat ŉ 
mens jouself kan en moet toerus is waar, maar eintlik het Jesus in Matteus 10: 19 – 20 ons 
oor die “hoe” gerus gestel toe Hy belowe het dat die Heilige Gees ons sal lei wanneer ons 
voor mense moet getuig en ŉ ligdraer wees! Ons hoef dus eintlik nie oor die “hoe” 
bekommerd te wees nie!

Die Here wil wel vanmore met ons oor ŉ ander “h” praat – nie die “hoe” nie maar die “hart” 
van ŉ ligdraer! Watter hartsgesindheid moet ŉ ligdraer, ŉ sendeling, ŉ evangelis hê? Dat 
ons die hartsgesindheid van Christus sal hê en om daardie rede duidelike en effektiewe 
ligdraers sal wees. 

Want, geliefde gemeente, my en jou hartsgesindheid sit agter alles. My hartsgesindheid  
bepaal my denke en dit bepaal met optrede! Dit is die motivering en dryfkrag van my lewe! 
Die hartgesindheid bepaal hoe ek oor die opdrag van die Here dink en met watter ywer ek 
dit uitvoer. 

Daarom sê die Here vanmore vir ons: Net ŉ nederige en diensbare gelowige kan ŉ lig vir 
die wêreld wees! ŉ Gelowige wat die hart van Christus in hom of haar uitleef! 

Paulus skryf hoofsaaklik aan die gemeente in Filippi omdat hy bekommerd was dat 
dwaalleraars met valse leerstellinge besig was om die gemeente te verwar en te verlei. 
Daarom wil hy hulle in verse 1 – 4 leiding gee hoe hulle onderling as gemeente met mekaar 
moet saamlewe en nie toelaat dat hierdie valse leer skeuring bewerk nie. Maar Paulus wil 
hulle ook leer hoe moet hulle as gemeente midde in hulle stad tussen ongelowiges en 
dwaalleraars moet optree as ligdraers! Dit kry ons in verse 12 – 17. Dit gaan dus om die 
lewe binne die gemeente maar ook hulle lewe buite in die samelewing. 
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Vir hierdie doel gebruik Paulus in verse 5 – 11 hierdie aangrypende verkondiging oor 
Christus! 
En ons gaan vanmore net fokus op sy toepassing daarvan op die opdrag om ligdraers in 
die wêreld te wees! 

Die Here roep ons op om dieselfde hartsgesindheid te leef as wat Christus geopenbaar het 
toe Hy na die aarde gekom het en hier kom leef het! Die woord wat hier vir “gesindheid” 
gebruik word kan ook vertaal word met “denke”. Ons kan dus vra: watter gesindheid het 
Christus gemotiveer en hoe het Hy gedink oor sy koms na die aarde? 

Hy was in die eerste plek bereid om baie op te offer sodat Hy diensbaar aan die Vader kan 
wees en sy opdrag kan kom uitvoer om ons te kom red! Christus was bereid om sy bestaan 
as God vir ŉ tydperk prys te gee en om Homself te verneder deur ŉ mens te word!  

Brs en srs, ek dink nie ons kan werklik begryp wat Christus bereid was om hier ter wille van 
ons te doen nie! Onthou julle toe ons verlede week oor aanbidding saam gedink het uit 
Psalm 96 en vir mekaar gesê het: God is groot en Hy verdien al ons aanbidding en 
lofprysing! Hoe ons in verwondering gestaan het oor God in al sy grootheid, sy heerlikheid, 
sy eer en majesteit? Hoe ons sy grootheid as God besing en geëer het? 

Hierdie bestaan as Goddelike, heerlike en aanbiddelike wese het Christus prysgegee om ŉ 
mens te word! Om Homself tydelik onder die Vader te stel en as mens vir mense te kom 
leef!  Paulus sê Christus het Homself leeggemaak van sy Godheid om mens te word! 

Daar was en is by ons Here Jesus geen hoogmoedigheid, selfsug en eersug nie! Hy het 
geweldig baie prysgegee om ons te kom red! Hy het nie aan sy eie heerlikheid vasgeklou 
nie, Hy het nie in hoogmoedig in die hemel bly sit nie maar homself verneder en ŉ mens 
geword! Hy het homself op n unieke manier van sy Goddelikheid leeggemaak om mense te 
red! 

Christus was in die tweede plek ook absoluut gehoorsaam aan sy opdrag! Hy verneder 
homself nie net tot ŉ mens en slaaf van mense nie, maar Hy is ook bereid om sy lewe af te 
lê sodat mense gered kan word! Hy kom om sondaarmense te dien tot die dood toe! 
Gehoorsaam tot die dood toe! 

Geliefdes, dis die hart wat van Christus wat ek en jy reeds ontvang het! Dis die wonder van 
die genadeverkondiging wat in hierdie gedeelte so duidelik na vore kom! Ek en jy hoef nie 
na hierdie hartsgesindheid te gaan soek nie, ons hoef dit nie êrens te gaan verdien of kry 
nie! Dis hoe Christus ons lewe kom vernuwe het! Hy het ons hart van selfsug en eersug 
kom uithaal en aan ons ŉ hart van nederigheid en diensbaarheid en gehoorsaam gegee! 

Paulus beklemtoon dit in verse 1 en 2 en ook in vers 12 en 13: Lees dit weer saam met my! 
(wys skyfie 1) 
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“Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die 
gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing” wees dan.....! 
Juis omdat Christus hierdie pad van selfverloëning, nederigheid en diensbaarheid geloop 
het en ons kom red het, het Hy aan ons ŉ nuwe hartsgesindheid gegee! Dis ons wat nie 
hierdie hart wil laat klop vanweë ons onwilligheid nie! 

Die Heilige Gees het ons reeds daartoe bekwaam gemaak om met hierdie hart van Christus 
te lewe! Vers 12 en 13 sê dit baie duidelik: Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop 
toelê om as verloste mense te lewe, 13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak 
om sy wil uit te voer.” Ons het dit alles reeds ontvang, ons moet dit net doen! 

Brs en srs en liewe kinders, ek en jy het die hart van ŉ ligdraer ontvang! Dis ons nuwe lewe 
in Christus! Dis hoe ons gemaak is! Daarom kan ons nie wegskram van die opdrag nie, ons 
hoef nie bang te wees vir die “hoe” van die opdrag nie, want ons het reeds die hart vir die 
opdrag!

Ek en jy moet net hieraan gehoorsaam wees! Ons moet ons Christushart uitleef! Ons moet 
gehoorsaam wees en ons doodeenvoudig daarop toelê om ons Christushart vir die wêreld 
uit te leef!

Jesus het dit vir jou kom doen! Hy het so baie prysgegee, Hy het Homself so opgeoffer en 
verloën sodat ek en jy gered kan wees en dat ons deel kan wees van die lewe in die lig van 
God! 

Ons het verlede Sondagaand gehoor dat ons selfs deel aan die heerlikheid van ons Here! 
Want nadat Hy sy sending voltooi het, is Hy weer verhoog tot heerlike en magtige God en 
Koning van die wêreld! En ons straal hierdie heerlikheid van Hom uit!

Geliefde br. en sr, so vra die Here vanmore vir jou en my: 
Wat is jy bereid om weg te gee van jouself om ŉ ligdraer vir Hom te wees? Waarvan is jy 
bereid om jouself leeg te maak! Van dinge wat nog in jou lewe en wat jou verhinder om aan 
hierdie opdrag van die Here gehoorsaam te wees? Watter selfsug en eersug leef daar nog 
in jou wat jou verhinder om ŉ ligdraer te wees? Is jy tevrede dat net jy en jou mense gered 
word? 

Is jy bereid dat jou denke oor hierdie saak vernuwe word en dat jy besef: ek is ‘n ligdraer en 
ons gemeente is ‘n ligdraer en ons moet dit wees! 

Kan jy jou in die skoene van verlore mense plaas? Dis wat Jesus gedoen het! Hy het 
letterlik in die vel van verlore mense kom leef sodat Hy ons kon red? Verstaan jy iets van 
wat dit beteken om verlore te wees? Om vasgevang te wees in die greep van die bose en 
die Satan soos ŉ slaaf te moet dien? Verstaan jy iets daarvan om geen troos te hê nie! Nie 
in hierdie lewe en nie en die dood nie? Hoe dink jy voel mense wat sonder die troos in 
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Christus sterf? Verstaan jy iets van om niemand te hê om jou te help nie! Om nie te weet 
wat is reg of verkeerd nie! Om sonder hoop te lewe? 

As ons iets hiervan verstaan dan sal ons Christushart warm in ons begin klop! Christus het 
ons verlorendheid gesien en daarom was Hy bereid om hierdie pad te loop. Die oomblik as 
ek en jy iets van hierdie verlorenheid verstaan, dan sal ons ons selfsug en eersug laat 
staan en nederig en diensbaar begin kyk waar kan ons die liefde van Christus laat leef! 

Dat dit nie meer net oor my kerk of my lewe gaan nie – maar hoe ek die lig van Christus na 
ander kan neem! Hoe ek vir ŉ verlore geslag mense kan gaan leef en leer dat daar in 
Christus hoop en redding te vind is! Dan kla ek nie oor wat ek moet prysgee en opoffer nie, 
ek doen eenvoudig wat God vir my sê en waar Hy my wil gebruik. 
Met ŉ nederige hart en diensbare gesindheid is ek bereid om van my tyd, my geld, my 
belangrike lewe en doelwitte af te sien , sodat ek die opdrag van my Here kan uitvoer! 

Geliefdes, hiertoe moet ons ons bekeer! Daarom sê die tema van die preek vanmore: “Net” 
ŉ nederige en diensbare gelowige kan ŉ lig vir die wêreld wees! Dit is wat nodig is! 
Bekering en ‘n leef met die hart van Christus! Die hart en denke van ons Here Jesus wat Hy 
getoon het toe Hy jou kom red het! As ons as gemeente nie die opdrag van ons Here 
uitvoer om sendelinge, evangeliste, ligdraers te wees nie, dan lê die probleem “hier” in ons 
hart! Dan leef ons nog met selfsug en eersug en soek ons elkeen net ons eie belange! 

Daarom moet ons bekering hier begin! Dat ons waarlik met die hartsgesindheid van 
Christus leef! Hou op om te stry oor die opdrag – die Here het dit baie duidelik gemaak! Dis 
wat ons moet doen! Hou op om die “hoe” van die opdrag te gebruik as verskoning waarom 
ons dit nie doen nie! 

Kom ons kyk vanmore na binne – na ons eie hartsgesindheid! Wat sien ons? ŉ Hart vol 
selfsug, eersug en eie belang of sien ons ŉ Christushart: nederig, diensbaar en 
selfopofferend? 

Christus het hierdie pad geloop om aan ons sy hartsgesindheid te gee! Hy het van Bo 
gekom, Homself verneder, leeggemaak, doodgemaak sodat ek en jy sy hart in ons kan dra! 
Dat ons ons selfsug kan aflê en diensbaar kan wees! 

Geliefde br en sr, kom ons bekeer ons daarvan! Kom bid die Heilige Gees om ons 
Christusharte in ons te laat klop! Om ons die genade wat ons van Christus ontvang het, 
opnuut te laat besef en daarom te doen wat Hy ons beveel: ligdraers in ŉ donker en verlore 
samelewing. 
Die uitvoering hiervan bring ware vreugde in ‘n mens se lewe: om die lig met ander te deel! 
Om redding te leef en te verkondig sodat dit wat Paulus in vers 10 en 11 sê waar kan word 
naamlik dat elke tong sal bely dat Jesus die Here is

Amen


