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Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 5:11-6:13 

Teksverse: 2 Korintiërs 5: 14, 17-18 en 20 

Tema: Lewe as gesante van Christus omdat Christus se liefde jou dring! 

Verlede Sondagoggend het ons geluister na die feit dat Christus ons weer in `n verhouding met God 

gebring het deurdat Hy as `n vervloekte aan `n kruis gesterf het.  Of soos 2 Korintiërs 5:21 dit vir ons 

sal stel: “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, 

deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.” 

En ons het gehoor dat hierdie feit, wanneer ons dit glo en deur die geloof ons eie maak, twee 

uitwerkings in ons lewe het.  Die eerste is dat ons deel kry aan die seën wat God aan Abraham 

toegesê het en die tweede is dat ons lewe deur die Heilige Gees gelei word.  Die eerste uitwerking 

kan ons verduidelik en baie maklik prakties maak – en ons het ook!  Om te deel aan die seën wat God 

vir Abraham toegesê het, beteken aan die een kant dat ek deel is van die volk van die Here, van die 

kerk.  En aan die ander kant beteken dit dat ek ook tot `n seën vir ander mense moet wees deurdat 

ek hulle na die Seun – Jesus Christus – toe wys. 

Maar wat beteken dit om ons deur die Heilige Gees te laat lei?  Hoe werk hierdie onsigbare, 

almagtige Gees van God in ons lewe?  Dit is hier waar 2 Korintiërs 5:14, 17-18 en 20 vir ons duideliker 

riglyne gee. Daar is aan die een kant `n praktiese uitwerking van die werk van die Heilige Gees en dan 

is daar `n natuurlike gevolg van die werk van die Heilige Gees.  Die praktiese uitwerking van die werk 

van die Heilige Gees in my lewe, is dat  my optrede, gedagtes en drome heeltemal verander deurdat 

ek nie meer vir myself lewe nie, maar vir God. 

Paulus verduidelik dit baie mooi wanneer hy sê dat ons deur die liefde van Christus gedring word en 

omdat ek aan Christus behoort, is ek `n nuwe mens.  Die oue is verby en die nuwe het gekom.  Om 

deur die liefde van Christus gedring te word, beteken dat dit wat Jesus Christus vir my gedoen het, 

my só oorweldig, dat my hele lewe daardeur bepaal word.  Ek kan nie anders nie as dat Jesus Christus 

se sterwe aan die kruis en sy opstanding uit die dood en wat dit vir my beteken, my lewe beheer. 

Dit wat Christus vir my gedoen het, bepaal dan my hele lewe.  In alles wat ek dink en doen en sê wil 

ek vir Hom lewe en wil ek só lewe dat sy Naam groot gemaak word in dit wat ek dink en doen en sê.  

My seer, geluk en watter emosie ek ook al beleef is werklik en dit raak my, maar dit  vergelyk nie 

teenoor die wonder daarvan om Jesus Christus te ken nie. 

Horatio Spafford, `n prokureur van Chicago, se lewe is `n wonderlike voorbeeld hiervan.  In 1871 

verloor hy sy enigste seun en `n paar maande later verloor hy al sy geld wat hy in eiendomme belê 

het toe `n vuur dit verwoes.  Twee jaar later verloor hy sy drie dogters nadat die boot waarop hulle 

was in die diepsee sink.  Oppad Engeland toe, om sy vrou te gaan haal wat saam met sy dogters op 

die boot was, maar oorleef het, dig hy hierdie woorde van `n bekende Engelse gesang: 

“Though Satan should buffet, though trials should come, 
Let this blest assurance control, 
That Christ hath regarded my helpless estate, 
And hath shed His own blood for my soul...” 
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Om Christus se liefde te besef en te beleef oortref alles in waarde, want wanneer jy dit beleef, besef 

jy dat jy deur God `n nuwe mens gemaak is.  En om `n nuwe mens te wees beteken nie dat ek skielik 

nooit seer sal beleef of pyn sal ervaar nie.  Om in Christus `n nuwe mens te wees beteken ook nie dat 

my lewe wonderlik sal uitdraai en dat ek nooit teenspoed sal beleef nie.  My siekte gaan nie sommer 

net verdwyn nie en my gebrek gaan nie sommer-so genees word nie. 

Om `n nuwe mens te wees beteken dat ek anders na hierdie ervarings sal kyk as wat iemand daarna 

sal kyk wat nog nie vir Christus ken nie.  Om `n nuwe mens te wees beteken dat ek na hierdie wêreld 

kyk deur die oë van die hemel en dat ek die stukkend en die seer en die pyn van hierdie wêreld 

raaksien en weet dat God belowe het dat Hy ook dit alles sal nuut maak. 

Om `n nuwe mens te wees beteken dat ek besef dat ek vir God ontsettend kosbaar is.  Of soos een 

van die kommentare gesê het: ek is oortreffend in waarde vir God omdat sy onskuldige Seun se bloed 

vir my sondes gevloei het.  Om `n nuwe mens te wees beteken dat ek nou reeds die ewige lewe begin 

leef en dat ek weet dat Jesus Christus nou reeds as die ewige Koning oor my regeer. 

Dit alles is die wonderlike, praktiese uitwerking daarvan as die Heilige Gees in my werk.  Maar daar is 

ook `n natuurlike gevolg aan hierdie uitwerking van die Heilige Gees in my lewe.  Hierdie gevolg is dat 

ek `n gesant van Christus is. Christus se liefde is só `n realiteit in my lewe dat dit my dring om hierdie 

gesant te wees.   

`n Gesant is in hierdie terme dieselfde as `n ambassadeur.  Paulus gebruik hier `n beeld uit die 

Romeinse wêreld om vir die gemeente in Korinte – en vir ons – te sê hoe ons as gelowiges ons 

verhouding met die res van die wêreld moet sien.  In daardie tyd het die Romeinse Ryk uit 

verskillende provinsies bestaan wat basies in twee groepe ingedeel kon word.  Die een groep was die 

provinsies wat deur `n senaat geregeer was en die ander was die koninklike provinsies. 

Op hierdie spesifieke stadium, toe Paulus die brief geskryf het, was die provinsies wat deur senate 

regeer was, vredeliewende, samewerkende provinsies wat die regering van die Romeinse Ryk 

ondersteun het.  Die koninklike provinsies was egter gereeld in opstand teen die regering van die 

Romeinse Ryk en wou alles doen om los te breek van die Romeinse Ryk af. 

Om hierdie rede het die Romeinse Ryk dan gesante of ambassadeurs na daardie provinsies toe 

gestuur en wat hierdie gesante moes doen, was om te keer dat daar `n oorlog uitbreek.  Hulle moes 

die vrede bewaar en gereeld tussen hierdie provinisies se regering en die regering van die Romeinse 

Ryk as gesprekspersoon optree.  Hulle moes alles in hulle vermoë doen om te keer dat hierdie 

provinsie nie wegbreek van die Romeinse Ryk nie. 

En nou kom Paulus en sê dat ons as gelowiges, wanneer die Heilige Gees só in ons werk en die liefde 

van Christus ons dring, gesante van Christus is.  Aan die een kant beteken dit dat ons só moet optree 

dat die heerskappy van Jesus Christus in ons lewe duidelik word, maar aan die ander kant beteken dit 

dat ons onsself in `n wêreld bevind wat teen die regering van Jesus Christus gekant is.  Ons lewe in `n 

wêreld wat nie van God wil hoor nie en wat selfs sal sê dat die gedagte van God belaglik is. 

Dit is in hierdie wêreld waarin God ons instuur as gesante van Christus.  Dit beteken dat God nie in 

oorlog met die wêreld is nie, maar dat die wêreld in oorlog met God is.  God het klaar die pad 

oopgemaak vir die wêreld om na Hom toe te kom.  Dit het Hy gedoen toe Jesus Christus aan die kruis 

gesterf het.  God het immers die wêreld só lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat dié wat 
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in Hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.  Die wêreld wil dit egter nie weet nie, 

maar as gesante van Christus moet ons juis die wêreld hierop wys – omdat hierdie liefde van God ons 

dring om dit te doen. 

Maar as gesante van Christus, is daar vier dinge wat ons ook moet onthou.  Die eerste is dat ons 

gesante van Christus is.  Dit beteken dat ons met ons hele lewe na Christus toe moet wys en nie na 

onsself nie.  Ons is nie gesante om ons eie gedagtes of denke aan mense voor te hou nie, maar ons is 

gesante van Christus wat mense na Christus toe moet wys.  Daarom moet ons ook nie dink dat 

hierdie gesante-wees beteken dat mense van ons moet hou nie.  Nee, ons identiteit as gesante van 

God moet ons só uitleef dat dit goed en reg en mooi vir Christus is. 

Die tweede wat ons moet onthou is dat ons onder die beskerming van die Koning, Jesus Christus, 

hierdie dienswerk doen.  Om onder hierdie beskerming te werk beteken nie dat dit nie moeilik gaan 

wees nie – alles behalwe!  Christus het mos al vir die twaalf dissipels gesê dat Hy hulle soos skape 

tussen wolwe instuur.  En luister maar net hoe Paulus sy en Timoteus se lewe beskryf in 2 Korintiërs 

6: 

“Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland: ons het swaar gewerk, nagte sonder 

slaap deurgemaak en honger gely....ons word beledig en geprys...ons word behandel as verleiers...as 

onbekendes...as sterwendes...as gestraf...as bedroeftes...as armes...as mense wat niks het nie.” 

Om onder die beskerming van God as gesante te leef, beteken dat ek weet dat niks my van God sal 

skei nie.  Dit beteken dat ek wel bewus is dat ek selfs dood gemaak mag word ter wille van my geloof, 

maar dat selfs my dood my nie van Christus kan skei nie.  Daarom dat Paulus vir ons hierdie belofte in 

Romeine 8:37-39 gegee het: 

“ Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet.  Hiervan is ek 

oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of 

hoogte of diepte of enigiets ander in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde 

wat daar is in Christus Jesus ons Here.” 

Die derde waarheid wat ons hieroor in gedagte moet hou, en dikwels vergeet ons van hierdie 

waarheid, is dat God ons ook eendag gaan verantwoordbaar hou vir hoe ons as Christus se gesante in 

hierdie wêreld opgetree het.  Ja, ons gaan hieroor verantwoording moet doen.  Ons gaan moet 

rekenskap gee oor hoe ons ons gawes gebruik het tot opbou en uitbou van die gemeente en die 

koninkryk van God. 

Die vierde waarheid wat ons in gedagte moet onthou is dat daar `n besonderse belofte is.  En hierdie 

belofte is dat ons in die finale oordeel veilig gehou sal word óf voor hierdie finale oordeel reeds 

opgeroep sal word hoër diens.  Hierdie belofte word vir ons op `n besonderse manier gegee in 1 

Tessalonisense 5:8-11 wanneer Paulus met hierdie gemeente praat oor die finale oordeel:  

“Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die 

hoop op verlossing as helm.  God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons 

Here Jesus Christus verlos te word.  Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms 

nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan lewe.  Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan 

met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen.” 
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Hoe wonderlik is dit om `n gesant van Christus te wees omdat die liefde van Christus jou dring?  En 

dit omdat God dit in ons gewerk het toe Hy Jesus Christus as in ons plek as `n vervloekte laat sterf 

het.  Lewe daarom as `n gesant van Christus, deurdat jy vir Hom lewe, omdat jy die beskerming van 

God geniet, omdat Hy van jou rekenskap gaan vra en omdat jy die belofte het dat jy gered is om 

ewigheid in verhouding met God te lewe. 

Amen 


