
 

 

 

1 Mei Lees – 2 Korintiërs 1:4 
 

Gee die hulp verder aan 

“In elke moeilikheid help Hy ons” (4) 

In 2 Korintiërs 1 vertel Paulus van die swaarkry wat hom te beurt 
geval het terwyl hy in Klein-Asië was. Waarskynlik verwys hy na sy 
ontberings en lyding ter wille van die evangelie wat hy in Efese moes 
deurmaak terwyl hy die evangelie daar gepreek het. Maar swaarkry 
het Paulus nooit ondergekry nie. Hoekom nie? Wel, gelukkig deel die 
apostel sy geheim hier met ons. Hy sê dat God geloof moet word, 
want Hy is die Vader van ontferming wat in elke omstandigheid ‘n 
ontsnappingsroete bied aan al sy knegte. Daar’s geen situasie te 
donker vir God om nie ‘n lig te kom aanskakel nie. Ja, God help in 
elke moeilikheid. Dit beteken nie dat die swaarkry meteens verdwyn 
nie. Nee, Paulus vertel dat hy op ‘n stadium so swaargekry het dat hy 
alle hoop om te bly leef laat vaar  het. Tog het daardie einste God wat 
die dooies red, ingegryp en sy lewe gespaar. Daarom weet hy dat 
God dit in die toekoms weer en weer sal doen. 
Paulus het nog ‘n stukkie goeie nuus vir sy gemeentes, ook vir jou en 
my. Hyself het iets by God in daardie moeilike omstandighede 
ontvang wat hy nou met die Korintiërs en met ons kan deel, naamlik 
God se omvattende vertroosting. Dieselfde bemoediging waarmee 
God hom bemoedig het, word nou die medisyne waarmee hy ons kan 
aanmoedig om te volhard. Nou toe, kom haal jou geestelike medisyne 
uit die Woord. Laat toe dat Goddelike salf viral jou seerkry jou omvou. 

 
 
GEBED:  Vader, bemoedig ons in alle swaarkry 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 1:1-11    
  



 

 

 

2 Mei Lees – 2 Korintiërs 1:21 
 

Spesiaal deur die Gees aangeraak 

“God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en 
die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg” (21) 

Paulus skryf die tweede Korintiërbrief nadat dinge tussen hom en die 
Korintiërs baie versleg het. Hulle was hoogs ontsteld oor sy vorige 
brief, soveel so dat Paulus sy reisplanne verander het en besoek by 
hulle gaan aflê het. Met sy aankoms het dinge nog verder vertroebel. 
‘n Konflik met een gemeenteleier het gemaak dat Paulus uit die 
gemeente padgegee het. Dit was uiters pynlik vir die apostel. Hy het 
toe in reaksie op hierdie vernedering ‘n “tranebrief” aan die gemeente 
geskryf en dit met sy helper Titus na hulle toe gestuur. Gelukkig het 
hulle spyt gekry oor die onreg aan Paulus en die opstoker in die kerk 
vasgevat. In reaksie hierop skryf Paulus die tweede Korintiërbrief. 
Paulus vertel nou in vers 21 vir sy probleemkinders daar in Korinte en 
ook vir ons dat alle Christene deur die Gees beseël is. Hierdie beeld 
ontleen Paulus uit die politieke wêreld van  sy dag. Dit was in daardie 
tyd gebruiklik dat alle amptelike dokumente van hooggeplaaste leiers 
beseël is met hul amptelike seël. Dit was die waarmerk van egtheid. 
Wel, die apostel sê nou dat die Gees die waarmerk van egtheid in ons 
lewens is. Hy bewys dat ons geloof eg is, nie onsself nie. Verder is die 
Gees ook die waarborg dat ons die ewige wenstreep sal haal. Sy 
spesiale bystand en hulp sal maak dat ons by die Here uitkom. Hy sal 
ons nooit deur sy vingers laat glip nie. Omdat die Gees in ons bly, is 
ons ewige heil gewaarborg. Die Gees is self die lewende waarborg 
van ons redding!   

 
 
GEBED:  Gees van God, dankie dat U my beseël het 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 1:12-24   
  
  



 

 

 

3 Mei Lees – 2 Korintiërs 2:8 
 

Ontdek die hart van ‘n Christen 

“Daarom vra ek julle: Bewys liefde aan hom” (8) 

 Hoe lyk die hart van ‘n opregte gelowige? Wel, jy hoef nie veel verder 
te soek as in 2 Korintiërs 2 nie. Hier verwys Paulus na die 
moeilikheidmaker in die kerk wat met hom baklei het toe hy ‘n vinnige 
besoek aan die gemeente gebring het, soos wat ons gister gesien het. 
Trouens, hierdie man het veroorsaak dat Paulus uiteindelik moes 
padgee uit Korinte. Uiteraard was dit nie so maklik soos in vandag se 
dae nie. Net om in daardie tyd vanaf die stad Korinte na een van sy 
hawedorpe toe te stap, was omtrent ‘n dag se reis. Daarna moes hy 
nog ‘n ruk wag vir ‘n skip om hom weg te neem. Wat ‘n groot 
vernedering vir die man van God. Paulus was immers nie enige hierjy 
nie, nee, hy was die groot apostel van God wat deur Christus 
aangestel is om te preek. Boonop was hy ook die stigter van die 
Korintiërgemeente wat vir 18 maande daar gewerk het. Hoe sou 
Paulus dit vat dat hy so afgejak is? Wel, hier lees jy dat sy hart nou al 
klaar weer sag was teenoor die man wat hom soveel pyn veroorsaak 
het. Paulus het hom lankal vergewe. Nou was die Korintiërs egter vir 
daardie belhamel kwaad en wou hulle hom terugkry. Paulus wil niks 
hiervan weet nie. Nee, hulle moet nou liefde bewys. Nou moet hulle 
die strydbyle wegpak.  
Vra jy hoe lyk die hart van ‘n Christen, dan sien jy dat dit iemand is 
wat vergewe en vergeet, al is die onregte wat jou aangedoen is hoe 
groot! Nooit, maar nooit hou jy wrokke teen iemand anders nie. 

 
 
GEBED: Liewe Heer, gee aan my die hart van ‘n ware Christen 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 2:1-11  
  



 

 

 

4 Mei Lees – 2 Korintiërs 2:14 
 

Ons Aanvoerder trek voor as die Oorwinnaar 

“Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog 
omdat ons een is met Christus” (14) 

In die Bybelse wêreld was dit nie so maklik vir ‘n militêre aanvoerder 
om ‘n oorwinning toe te eien as wat dit vandag die geval is nie. 
Vandag kyk ons sommer op CNN hoe die Amerikaners oorlog maak 
en wen, maar wanneer ‘n Romeinse generaal 2000 jaar gelede van 
die strydveld af teruggekeer het met baie gewondes en dooies, sou 
die mense tuis nie te oortuig gewees het dat hy gewen het nie. 
Daarom het die Romeine gewoonlik openbare triomftogte gehou om 
hul oorwinnings te vier. Dan is krygsgevangenes en die aanvoerder 
van die ander weermag ook ten toon gestel as bewyse dat dit ‘n egte 
oorwinning is. Soms het hulle ook buit aan die skares uitgedeel.  
Tydens hierdie triomfoptogte het die oorwinnende generaal in sy 
strydwa voor sy leër uitgetrek wat, terwyl sy verslane opponent aan sy 
strydwa vasgemaak is en hulpeloos saamgesleep is. Wel, Paulus 
gebruik nou hierdie beeld as hy vertel dat hyself deel is van God se 
reuse oorwinningsoptog deur die wêreld. Hy wat Paulus is, ook en jy, 
is deel van die oorwinningsleër. Soos ‘n aroma versprei ons langs die 
pad die geur van oorwinning. Ja, dis ons heerlike taak om vir almal 
langs die pad te vertel Jesus het gewen en om hulle uit te nooi om 
aan te sluit by sy oorwinningsleër. Daar’s nog plek! Hoor dan opnuut: 
ons Here het gewen en ons trek enduit saam met Hom. Loof sy 
magtige Naam!  

 
 
GEBED:  Dankie dat ek ook deel is van u triomf, Here Jesus 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 2:12-17 
  



 

 

 

5 Mei Lees – 2 Korintiërs 3:3 
 

Die Gees se skryfpapier – ons harte 

“Dit is tog duidelik dat julle ‘n brief van Christus is, deur ons 
diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die 
lewende God” (3) 

Die Israeliete se roem was dat hulle die wet van Moses gehad het om 
vir hulle te leer wat is reg en verkeerd. Daar was net een klein 
probleempie met hierdie fantastiese wetsisteem. Die wet was naamlik 
op klip. Ja, die wet het duidelik gesê wat is reg en wat nie, maar 
ongelukkig kon dit die Israeliete nie keer om die wet te oortree nie. Die 
wet was steeds net op klip gegraveer. Maar toe maak God ‘n 
fenomenale plan. Hy het sy Seun gestuur wat ons in lewende briewe 
verander het. Die Gees het toe gekom en die wet van God wat op klip 
was op ons harte kom oorskryf.  
Nou is die wet nie meer buite ons nie, maar hier binne ons. Nou is ons 
lewens lewende briewe, met die Gees as die Briefskrywer en ons 
harte as die skryfpapier waarop Hy skryf. Daarom kan ons nou nee sê 
vir verkeerde dinge, want die Gees wat binne in ons is, keer ons. Hy 
skryf nou God se wil dag vir dag oor in ons gewete sodat ons nou oor 
‘n permanente interne remmingskrag beskik.  
Maak seker dat die Gees vandag sy skryfwerk in jou lewe na behore 
kan doen. Stel jou hart tot sy volledige beskikking. Sorg dat dit goeie 
skryfmateriaal is. Moenie dit self bekrap met ongehoorsaamheid en 
sondes nie. Maak jou ore oop as die Gees met jou praat. Volg sy 
leiding. Luister na sy gedurige, sagte influistering hier binne-in jou. 
Laat Hy jou op die regte pad lei, op die pad na die Lewe.    

 
 
GEBED:  Gees van God, skryf vandag my hele hart vol 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 3:1-8   
  
  



 

 

 

6 Mei Lees – 2 Korintiërs 3:18 
 

Verander in die regte rigting 

“Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus 
gelyk te word” (18) 

2 Korintiërs 3 is gelaai met geestelike dinamiet. Hoe op dees aarde 
ons hierdie teks so min  in die kerk benut, dit weet ek nie, want as ons 
net ‘n klein ietsie van hierdie ongelooflike teks snap en ons eie maak, 
dan ontplof die evangelie opnuut in ons lewe. 
Paulus begin hier met die beeld van ‘n sluier wat Moses vroeër oor sy 
gesig getrek het nadat hy in die teenwoordigheid van God was. 
Omdat sy gesig geblink het, het hy dit vir die Israeliete verberg. 
Paulus vertel egter dat ons wat in Christus glo Hom nou met 
ongesluierde gesigte aanbid. Omdat die Gees van die Here in ons is, 
is ons vry; nou weerspieël ons die Here se heerlikheid oop en bloot op 
ons gesigte. Dis nie al nie: ons word by die dag al hoe meer verander 
na die beeld van Christus. Elke dag weerkaats ons nog meer van die 
Here se grootheid en glorie. Christene is deurentyd aan die verander- 
Godwaarts! Ons word al hoe meer Christus-gelykvormig omdat die 
Gees in ons aan die werk is. Hy omvorm ons dag na dag tot mense 
op wie God oneindig trots is.  
Kom jy agter hoe die Gees jou van binne af verander? Sien jy hoe jy 
al hoe meer gelykwaardig aan Christus word? Beleef jy dat jy sy stem 
duideliker hoor? Wel, sorg dat jou lewe vandag ook soos klei in die 
Gees se hande is sodat Hy sy nuutmakende werk in jou lewe nog 
vinniger kan doen.   

 
 
GEBED:  Christus, laat my nog meer gelykvormig aan  U leef 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 3:7-18   
  
  



 

 

  

7 Mei Lees – 2 Korintiërs 4:6 
 

Alles is genade 

“God wat gesê het: ‘Laat daar lig skyn uit die duisternis,’ het ook 
in ons harte ‘n lig laat skyn” (6 ) 

Genesis van voor af oor - dis wat Paulus hier beskryf. In die eerste 6 
verse van 2 Korintiërs 4 worstel hy met die vraag hoekom sommige 
mense nie die evangelie glo nie. Hy verkondig dit immers oop en bloot 
aan almal. Daar is geen sluiers oor die boodskap van God nie. Moses 
moes vroeër nog ‘n sluier oor sy gesig trek om die heerlikheid van die 
Here weg te hou van die Israeliete (2 Kor 3). Nou is daardie dae 
verby. Die evangelie is oop en bloot. Tog verwerp baie mense dit. Die 
rede? Wel, dis die god van hierdie wêreld, die Bose, wat ‘n sluier oor 
hulle koppe trek sodat hulle verstand verblind is. Satan se bose 
planne is dus die rede vir baie mense se geestelike blindheid.  
Aan die ander kant is daar baie mense wat die evangelie van Jesus 
Christus van harte glo. Wel, volgens Paulus is dit niks minder nie as ‘n 
skeppinsgwonder, ‘n tweede Genesis. Hy gebruik skeppingstaal om 
hierdie wonderwerk mee te beskryf. Netsoos wat God aan die begin 
lig uit duisternis gemaak het, maak Hy dit lig in elke gelowige se lewe. 
God maak dit van voor af Genesis in elkeen wat glo. Dis niks minder 
nie as ‘n radikale oorbegin en ‘n voorbegin! God doen dit alles. 
Redding is net aan Hom te danke. Dis genade, oorvloedige genade! 
Daarvoor moet ons Hom heeltyd loof en prys. Ongeloof?! Wel, dis 
mense se eie skuld. Hulle laat toe dat die god van hierdie wêreld hulle 
heeltemal verblind. Geloof? Ja, dis ‘n Goddelike wonder, onverdiende 
genade. 

 
 
GEBED:  Here, maak dit Genesis in baie blindes se lewe 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 4:1-6    
  



 

 

 

8 Mei Lees – 2 Korintiërs 4:7 
 

Kosbare breekbare houers 

“Ons wat hierdie skat in ons het is maar kleipotte wat maklik 
breek” (7) 

Ons as Christene kan van twee kante bekyk word. Aan die een kant is 
daar ‘n kosbare skat in ons almal versteek, naamlik die krag van die 
Heilige Gees. Aan die ander kant is ons breekbaar, swak, broos. Ons 
kry seer en gaan stukkend. As die wêreld na ons kyk, sien dit dalk net 
die breekbare kant van ons raak – ons menslikheid en swakheid! 
Soms sien ons dit ook te veel raak. So maklik fokus ons net op ons 
eie swakhede en tekorte. Later verval ons selfs in ‘n put van 
moedeloosheid omdat ons nooit iets reg doen vir die Here nie. Dan is 
die wagwoord: te min te laat! Wel, dis nie heeltemal waar nie. Ons is 
nie slegs breekbare kleipotte nie. Ons is nie ontwerp vir geestelike 
mislukking nie. Ons is regtig nie geestelik aanmekaar gesit om te faal 
nie. Inteendeel. Ons is die Here se kosbare aardse skatte. Die Here 
verpak sy groot krag en geestelike geheime in doodgewone mense. 
Nee, Hy sluit nie sy krag in dooie kerkgeboue of tradisies toe nie. Of in 
‘n paar geestelike leiers nie. Alles en behalwe. Ons is almal 
skatkamers van Goddelike genade, elkeen van ons wat bely Jesus is 
die Here! Daarom, al word ons verdruk- ons is nooit terneergedruk 
nie. Al is ons soms oor raad verleë omdat ons nie al die antwoorde 
het nie, dan is ons nooit radeloos nie. Al word ons vervolg, ons word 
nooit deur God verlaat nie. Hy is altyd by ons. Daarom is ons so 
spesiaal, so kosbaar in sy oë!      

 
 
GEBED: Bewaar al u breekbare erdekruike, asseblief Here! 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 4:7-15    
  



 

 

 

9 Mei Lees – 2 Korintiërs 4:16 
 

Nooit moedeloos nie 

“Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie” (16) 

Moedeloosheid - ken jy die gevoel? Ja, sekerlik. Een of ander tyd sit 
ons almal hooploos rond daar op moedverloor se vlakte. Dis nogal ‘n 
goor ervaring om uitsigloos te wees, om alleen en verlate te voel. 
Paulus vertel egter dat moedeloosheid hom nooit opgespoor kry nie. 
Hy systap dit keer op keer. Hoe kry hy dit reg? Paulus verstrek drie 
redes hiervoor in vers 16-18. Kom ons gaan kyk: a. Die eerste rede 
hoekom Paulus enduit vasbyt op God se pad is omdat Hy elke dag 
met al sy kinders van voor af begin. Het jy goed gehoor? God begin 
elke dag van voor af met ons almal. Ons kry elke dag ‘n skoon bladsy 
by God. Hy maak ons elke dag nuut. Dieselfe ou ekke wat dus 
gisteraand in die bed geklim het, word vanoggend met ‘n nuwe ek 
deur God vervang! (b) Die tweede rede vir Paulus se leeuemoed is 
omdat hy weet ons swaarkry is van tydelike aard. Dit gaan verby. Ja, 
hier tussen al die seer en swaar gaan ons nie vir altyd bly nie. Hierdie 
wêreld is vinnig aan die verbygaan. Ons seer en swaar is binnekort 
iets van die verlede. Nog net ‘n klein rukkie... (c) Die derde rede vir 
Paulus se ongelooflike vasbyt-vermoë is omdat hy weet daar wag ‘n 
nuwe wêreld op alle Christene. Paulus se oog is heeltyd net op hierdie 
nuwe wêreld gerig, nie op al die hartseer wat hy rondom hom sien nie. 
Daarom kry niks hom onder nie. Kom leer by Paulus. Skep moed uit 
die Woord en leef met hoop. Sorg dat moedeloosheid jou huidige 
straatadres verloor!  

 
 
GEBED:  Here, skryf u hoop in ons harte 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 4:1-18   
  
  



 

 

 

10 Mei Lees – 2 Korintiërs 5:1 
 

‘n Nuwe huis wag 

“Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar ‘n tent is, 
afgebreek word ons ‘n vaste gebou in die hemel het” (1) 

Ons aardse lewe is soos ‘n tentwoning. Dis tydelik, van verbygande 
aard. Hier is ons net pelgrims, mense met ‘n tydelike verblyfpermit. 
God gaan op ‘n dag ons tentpenne uittrek. Dan gaan ons huistoe, na 
ons hemelse woning toe. Paulus beskryf ons verhuising na ons ewige 
blyplek in die hemel hier in die eerste tien verse.  
Ons aardse woonplek- so vertel Paulus - is maar ietwat ongerieflik; 
daarom sug en kla ons en verlang ons na ‘n nuwe woonplek. Tog sal 
God Self eendag ons aardse woning afbreek. Hy sal ons egter nie dan 
nakend in die wind en die weer laat rondstaan nie. Nee, Hy sal ons 
dadelik oorklee met ‘n ewige hemelse gebou wat nie onderworpe is 
aan verganklikheid nie.  
Paulus sien sommer baie uit na sy nuwe hemelse liggaam. Tog sê hy 
dat hy net een wens het, of hy nou hier in sy aardse tentwoning is en 
of hy later sy nuwe hemelse gebou betrek, en dit is om te leef soos 
wat God wil. Hy weet immers dat ons almal voor Christus se 
regterstoel moet verskyn sodat Hy oor ons lewe kan oordeel. 
Ons wat glo is volspoed oppad na ‘n nuwe hemelse bestaan toe. Ons 
plekke is reeds bespreek; daarom moet ons heeltyd met groot 
verwagting uitsien na God se nuwe wêreld. Ons moet onsself nie 
blindstaar teen hierdie lewe nie. Dit is aan die verbygaan. Hier gaan 
alles dood; hier word alles oud en raak stukkend. Goddank, ons het 
egter die ewigheid as geskenk in ons harte.  

 
 
GEBED:  Hou my oog op u nuwe wêreld 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 5:1-10   
  
  



 

 

 

11 Mei Lees – 2 Korintiërs 5:17 
 

‘n Nuwe era is hier 

“Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is 
verby, die nuwe het gekom” (17) 

Ja, ons as gelowiges kyk met groot verwagting uit na ‘n nuwe dag, na 
daardie dag dat God alles kom nuutmaak. Tog beleef ons al hier 
reeds ‘n voorsmaak van God se nuwe wêreld. Daarom dat Paulus kan 
skryf dat iemand wat aan Christus behoort ‘n nuwe mens is. In die 
Grieks staan daar letterlik dat mense wat aan Christus behoort ‘n 
nuwe skepping is. Nog meer, Paulus beskryf dit in die vorm van ‘n tipe 
uitoep. Indien ons hierdie sin letterlik sou vertaal, sou dit min of meer 
as volg lui: ‘Iemand wat aan Christus behoort – nuwe skepping!” 
Paulus jubel dit dus uit dat Jesus alles kom nuutmaak het in sy 
volgelinge se lewe.  
God het Jesus gestuur as die groot Versoener vir al ons sondes. Dis 
net aan God te danke dat ons nuwe skeppings in die kleine is. Hy het 
al ons sondes op Christus se skouers aan die kruis afgepak. In ons 
plek het God sy sondelose Seun as ‘n sondaar behandel deur Hom 
met die dood te straf vir al ons oortredings. Daarom is ons nou vry, 
ons almal wat hierdie goeie nuus glo! Nou is ons kinders van God. 
Nog meer, nou is ons saam met Paulus in God se buitelandse diens. 
As sy aardse ambassadeurs moet ons vir diegene wat nog in 
donkerland bly gaan vertel van Christus se versoenende sterwe. Ons 
moet ook by hulle pleit om hierdie versoening in die geloof te aanvaar. 
Dit is die enigste sleutel tot nuwe lewe.    

 
 
GEBED:  Christus, u offer het ons nuwe skeppings gemaak. 
Ons eer U hiervoor 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 5:11-21   
  
 
 
 



 

 

12 Mei Lees – 2 Korintiërs 6:2 
 

Moenie by vandag verby leef nie 

“Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding” (2) 

Vandag is veel belangriker as wat jy dink. Nee, dis tans die heel 
belangrikste oomblik in jou lewe. Vandag is immers al wat jy het. 
Gister is verby en reeds opgeleef. Môre is nog ‘n hele dagreis ver. 
Maar vandag is in  jou hande, 1 Junie 2006 is jou groot oomblik. Sien, 
jy het net vandag om die Here te verheerlik en sy Naam groot te 
maak. As jy gister en eergister gefaal het om dit te doen, dan kan jy 
niks meer daaraan doen nie, behalwe om jou skuld hieroor voor God 
te bely. Vandag kan jy egter kies om te doen wat God sê. 
Paulus moedig ons aan om vandag met albei hande aan te gryp en dit 
tot God se eer te beleef. Ons het immers net hierdie paar oomblikke, 
hierdie paar geleende minute, tot ons beskikking. Hoe weet ons in elk 
geval of ons môre sal leef? Hoe weet ons of ons volgende week nog 
die son sal sien? Nee, ons het net vandag as ‘n geskenk uit God se 
hand. As ons dit reg gebruik, dan is ons op sy koers, op sy regte pad. 
Laat val ons egter hierdie paar Goddelike oomblikke deur ons vingers, 
of stel ons die kanse om God te dien uit tot môre, dan speel ons met 
vuur. 
God se tyd vir redding is altyd vandag, hier en nou. Nie oormôre of 
volgende Sondag tydens die erediens nie. Nee, God wil hê jy moet 
nou vir Hom leef. Vandag moet jou lewe in pas met sy Woord wees. 
Hier moet jy die volheid van  sy hemelse seën beleef. Môre is te laat!   

 
 
GEBED:  Laat ons vandag in u seën leef, Here 
 

Skriflesing vir vanaand   2 Kor 6:1-13   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

13 Mei  Lees – 2 Korintiërs 6:10 
 

Geestelike rykdom is om ander ryk te maak 

“...Maar ons maak baie ander ryk” (10) 

Om ryk te wees, is ongetwyfeld die meeste mense op aarde se 
droom. Vir sommiges is dit selfs ‘n obsessie. Sukses en die besit van 
dinge is al sinoniem. Hoe meer mens op jou naam het, hoe meer 
suksesvol is jy. Daarom is die kuns van die lewe vir die oorgrote 
meerderheid mense op aarde om meer en meer dinge te bekom. 
Diegene met die meeste goeters, is altyd die wenners 
Paulus het ‘n totaal ander definisie van sukses as meeste van ons. Hy 
verstaan sukses as beleggings in ander se lewe. Anders gestel - hoe 
meer hyself in ander mense se lewens op geestelike vlak inbou, hoe 
meer suksesvol is hy. En hoe ryker word hy. Ja, hyself is brandarm 
wat aardse dinge betref. Paulus het nie baie sente op sy naam nie. 
Tog het hy al baie mense in geestelike miljoenêrs verander. Elkeen 
wat met hom paaie kruis, se lewe sien daarna anders uit, veral mense 
wat Christus deur sy bediening leer ken het.  
Is jy ook suksesvol? Is jy besig om in ander mense se lewens met die 
evangelie te belê, of sien jy net na jou eiebelange om? Wel, dan is dit 
hoogtyd om jou portefeulje te verander. Vergeet van ‘n gedurige 
gejaag na aardse goed. Word ‘n geestelike miljoenêr. Belê in God se 
bankrekening deur in ander se lewens geestelike bakstene te plaas. 
Word ‘n geestelike bouer. Maak ander skatryk. Sien hoe hulle nader 
aan die Here loop, dan word jy by die dag al hoe ryker.  

 
 
GEBED:  Jesus, laat my geestelike beleggings maak in ander 
se lewe 
 

Skriflesing vir vanaand   2 Kor 6:14-7:1    
  



 

 

 

14 Mei  Lees – 2 Korintiërs 6:14 
 

Moenie saam met verdwaaldes stap nie 
 
“Moenie saam met ongelowiges in dieselfde juk trek nie” (14) 
 
Kyk, as daar nou een ding is wat jy nie moet doen nie, dan is dit om 
agter verdwaaldes aan te stap. Dis mos moeilikheid soek. Jy gaan 
saam met  hulle verdwaal, dis al. As hulle nie die pad ken nie, hoe kan 
hulle jou dit dan wys? Vergeet daarvan. Verdwaal is dan jou voorland, 
saam met hulle!  
Ongelowiges is verdwaaldes. Hulle loop hulle gedurig vas in elke 
sonde op die mark. Skaars is hulle uit een sonde-verknorsing, of ‘n 
volgende een tref hulle. Moenie te veel in hulle geselskap uithang nie. 
Dan doen jy kort voor lank ook maar wat hulle doen. Wag, voordat jy 
hierdie opmerking verkeerd verstaan: dit beteken nie dat jy sondaars 
ten alle koste moet vermy nie. Of dat jy geen ongelowige vriende 
moet hê nie. Moet net nie doen wat hulle doen nie. Sonder jou leefstyl 
af van sondedoeners s’n. Leef heilig. Leef reg. Leef Godvrugtig sodat 
jou gelowige en ongelowige vriende kan sien hoe lyk die lewe van ‘n 
man van God, of ‘n vrou van God. Stap net op God se pad deur jou 
rug gedurig op die sonde te draai. Moenie daarmee kompromieë 
probeer maak nie, want daar is geen ooreenkoms tussen God en 
sonde nie, ook nie tussen Christus en die Satan nie. Nou vir wat sal jy 
dan ooreenkomste of kompromieë met die duisternis probeer tref? Dit 
kan tog nie. Jy is iemand van die lig. Jy is God se spesiale eiendom, 
afgesonder om Hom dag en nag ten dienste te wees. Doen dit dan! 

 
 
GEBED:  Here, hou my afgesonderd vir u diens 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 6:14-7:7   
  
  



 

 

 

15 Mei   Lees 2 Korintiërs 7:10 
 

Die regte soort berou lyk so 

“Droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot 
redding lei” (10) 

Hier in 2 Korintiërs 7 sluit Paulus weer aan by die probleme waaroor 
hy in hoofstuk 2 gepraat het. Jy onthou mos nog hoe hy daar verwys 
het na die feit dat een van die gemeenteleiers hom vroeër uit die kerk 
verwilder het toe hy weer ‘n besoek aan Korinte gebring het. Intussen 
het Paulus hierdie man vergewe en nou verwag hy dat die res van die 
gemeente dieselfde moet doen. Paulus praat ook hier oor nog ‘n brief 
wat hy kort na die eerste Korintiërbrief aan die gemeente geskryf het. 
Hierdie brief het gevolg net na sy besoek aan Korinte. In hierdie brief 
het hy die gemeente ernstig vermaan om tot inkeer te kom. Gelukkig 
het dit toe ook gebeur, op die regte manier!  
Die regte manier van bekering sluit droefheid in. Sondebelydenis is 
nie maar net ‘n kliniese, oppervlakkige gebeure nie. Alles en behalwe. 
Nee, dis ‘n proses wat altyd met droefheid gepaard gaan. Hoekom? 
Wel, omdat ons in ‘n verhouding met die lewende God staan, ‘n 
verhouding wat soms deur sonde aan ons kant versteur word. Hierdie 
verhouding word herstel deur ons wat in sak en as voor God se 
hemelse deur opdaag met ‘n handvol sonde as ons enigste 
“prestasie.” Berou beteken dat ons met hartseer vir God in Jesus se 
Naam kom vra om hierdie handvol sonde uit ons hand te vat en ons te 
vergewe. Die regte soort berou vra nog meer, dit vra dat ons ons rug 
keer op die sonde. Die regte soort droefheid lei tot die regte soort 
lewe van gehoorsaamheid aan God.   

 
 
GEBED:  In opregtheid bely ek my sonde vandag voor U in 
Christus se Naam 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 7:8-15   
  



 

 

 

16 Mei Lees – 2 Korintiërs 8:5 
 

Gee, maar gee op die regte maniere 

“...eers het hulle hulleself aan die Here gegee en toe aan ons. Dit 
is soos God dit wil” (5) 

Onthou jy hoe ons vroeër by 1 Korintiërs 16 gepraat het oor Paulus se 
geldelike kollekte vir die Jerusalemgemeente. Hy het mos vroeër 
onderneem om die armes in Jerusalem se nood op die hart te dra. In 
al die gemeentes onder Paulus se sorg het hy toe ‘n groot kollekte 
van stapel gestuur. Hier in 2 Korintiërs 8 en 9 wy hy heelwat tyd 
hieraan. Hy begin deur te vertel van die Christene daar in Masedonië 
(dit sluit die gemeentes van Filippi en Tessalonika in) wat op ‘n 
fenomenale wyse by die kollekte betrokke geraak het deur ver bo hul 
vermoëns tot Jerusalem se nood by te dra. Trouens, hierdie Christene 
is self brandarm. Hulle het niks op hulle naam nie. Hulle kry ook baie 
swaar vir hulle geloof. Tog het hulle oorvloedig bygedra om die nood 
van Christenbroers en susters duisende kilometers weg se nood op te 
los. 
Belangriker as die feit dat die Masedoniese Christene baie geld vir die 
kollekte gegee het, is dat hulle dit reg gedoen het. Ja, hulle het 
hulleself eers aan God gegee en toe aan Paulus se visie vir die 
armes. Met ander woorde, hulle was met hart en siel betrokke in die 
armoedeprobleem van ander omdat hulle besiel was deur God.  
Gaan kyk maar watter mense vandag ryklik bydra vir God se saak, 
dan sal jy sien dis diegene wat die Here met hart en siel dien. Slegs 
wanneer mens jou hele lewe aan die Here wy, kom jou beursie ook tot 
bekering. 

 
 
GEBED:  Jesus, bring my beursie ook tot bekering 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 8:1-12   
  
  



 

 

 

17 Mei Lees – 2 Korintiërs 8:13-
15 

 

Kom in die ritme van gee en ontvang 

“Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te help nie” 
(13) 

Nooit vra die Here meer van ons as wat ons het nie. Dit noem Paulus 
baie duidelik aan die Korintiërs. God wil nie hê sy kinders moet alles 
weggee aan ander sodat ons volgende week op die nuutste lys van 
armes is nie. Nee, ons moet verantwoordelik met ons geld omgaan. 
Ons is immer rentmeesters daarvan. Geld is deel van God se gawes 
aan ons, maar ons moet dit reg bestuur. Nooit mag ons ons geld 
selfsugtig net op onsself verkwis nie, maar ons moet ook nie op ‘n 
onverantwoordelike wyse elke liewe sent wat ons het weggee nie.  
Paulus skryf dat daar ‘n bepaalde ritme in die kerk bestaan: mense 
wat oor besittings beskik, moet oop harte en oop hande hê vir 
gelowiges wat niks op hulle naam het nie. Later, wanneer daardie 
mense weer iets besit, moet hulle hulp verleen as diegene wat hulle 
vroeër gehelp het dalk in die verknorsing is. Of die kerk ooit nog 
hierdie belangrike geestelike beginsel vandag verstaan, is egter ‘n 
ope vraag.  
Kom ons leer om in te val by God se voorskrifte rondom die bestuur 
van ons finansies. Kom ons word verspieders wat heeltyd kyk waar 
ons medegelowiges kan help wat swaarkry en nie meer genoeg het 
om te eet nie. As onsself dalk in die knyp is op finansiële gebied, dan 
moet ons die Here se “amptelike” armeversorgers - die diakens – 
taktvol in kennis stel van ons nood. Want die Here wil nie dat sy 
kinders honger ly nie. Kom ons wees vandag sy hande en voete! 
 

 
 
GEBED: Here, open my oë vir mense in nood. Laat my help 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 8:13-24  
 
  



 

 

 

18 Mei  Lees – 2 Korintiërs 9:6 
 

Dink! 

“Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes”(6) 

Paulus is steeds hier in 2 Korintiërs 9 besig om die gemeente se harte 
oop en ontvanklik te maak vir die kollekte waarmee hy besig is vir die 
arm Christene in Jerusalem. In hoofstuk 8 het hy reeds verwys na die 
voorbeeld van die Masedoniese Christene wat ver bokant hul eie 
vermoëns gegee het (8:1-5). Toe het Paulus ook verwys na Jesus wat 
al sy hemelse rykdom prysgegee het en om ons ontwil arm geword 
het om ons te kom ryk maak (8:9). Daarna het hy ook vir die Korintiërs 
gesê dat hulle nie meer moet gee as wat hulle kan bekostig nie (8:12-
15). Hier in hoofstuk 9 sê Paulus dat hy intussen ook by die 
Masedoniese Christene gaan spog het oor die bereidwilligheid van die 
Korintiërs om tot die kollekte by te dra (9:1-5).   
Paulus neem die Korintiërs in vers 6 op reis na die wêreld van 
boerdery. Hy onderstreep dan dat die basiese landbou beginsel is dat 
daar eweredigheid bestaan tussen plant en oes. In gewone taal gesê: 
plant jy min, dan is die oes klein. Plant jy baie, kan jy ‘n groot oes te 
wagte wees. Dan vra hy die Korintiërs om goed hieroor na te dink. 
Nee, hulle word nie geforseer om baie geld weg te gee nie. Hulle 
elkeen kan bydra tot die nood van ander soos wat hulle self in hulle 
harte daaroor besluit. Maar hulle moet altyd rekening hou met God se 
manier van doen. Hy ag mense altyd as geseëndes wanneer hulle 
bereid is om ruimhartig weg te gee en dit wat hulle het te deel met 
diegene wat minder as hulle het. Dink bietjie hieroor! 

 
 
GEBED:  Here, leer my om reg te saai in u hemelse saailand 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 9:1-6   
  
  



 

 

 

19 Mei Lees – 2 Korintiërs 9:11 
 

Ken jy die groot geheim? 

“Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid 
vrygewig te kan wees” (11) 

Ken jy die groot geheim van die koninkryk? Ek bedoel die een oor 
geld? Wel, hier’s dit, oop en bloot, swart op wit in vers 8-12: God gee 
vir jou ‘n handvol saad, dit wil sê, aardse besittings en geld. Nou kan 
jy een van twee dinge hiermee doen: of jy hou dit eksklusief vir 
jouself, of jy saai dit deur hiervan te begin weggee. As jy opsie 
nommer twee kies en ruimskoot begin deel met ander, dan kies God 
van sy kant af om hemelse water op jou saad te gooi. Nog meer, Hy 
sorg dan dat jou vrygewigheid ‘n ryk oes in sy koninkryk oplewer. 
Maar dis nog nie al nie. Jy word dan verder geseën met nog meer 
saad om weg te gee. Hoe meer jy dus gee, hoe meer kry jy by die 
Here om weg te gee. En hoe meer jy weggee, hoe meer bring dit eer 
en glorie aan God. Hoekom? Wel, omdat God die saad wat jy so 
ruimskoots weggee in ander mense se lewens laat groei. Sy koninkryk 
kry gestalte in hulle lewens en hulle word in hulle geloof opgebou. Die 
gevolg: hulle bring al hoe meer dank aan God.  
Een fout moet jy egter nie maak nie: Moenie gee bloot net om te 
ontvang nie. Dan gee jy met die verkeerde motiewe. Nee, gee om 
God te verheerlik en om ander mense se lewens op te bou. Los dan 
die res oor aan God. Op sy eie maniere sal Hy sorg vir nog saad in 
jou saadsak om verder uit te strooi. Val jy maar net in by die hemelse 
ritme van gee en gee en gee... Jy sal dan altyd meer as genoeg hê! 

 
 
GEBED:  Here, leer my hoe om reg weg te gee 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 9:1-15   
  
  



 

 

 

20 Mei Lees – 2 Korintiërs 10:4 
 

Tot die tande toe bewapen 

“Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, 
maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig” 
(4) 

Jy moet vandag jou wennersplek met trots langs die Here volstaan. 
Gebruik sy wapens wat Hy aan jou gee om op jou pos te bly. Dan wen 
jy ver veld! Die Here se wapens is sterk en kragtig. Daarmee kan jy 
enige vesting van die opposisie uit die pad loop. Elke vyandige 
praatjie teen God, elke venynige aanval teen sy koninkryk kan 
daarmee getroef word. Moenie terugdeins vir die oënskynlike oormag 
voor jou nie. Jy is in God se diens, die Een wat regeer. Jy buig voor sy 
Seun, Hy wat alle mag in die hemel en op aarde het. Sy Gees is aan 
jou gegee om jou in die volle waarheid te lei en om jou geestelik sterk 
en dapper te maak. 
Jy is amptelik deur die belangrikste en magtigste Regter in die ganse 
heelal vir ewig vrygespeek wanneer jy in Jesus glo as jou enigste 
Redder en Here. God verklaar jou vir altyd onskuldig omdat jy aan sy 
Seun vashou wat al jou sondes op sy eie skouers getel het. Daarom is 
daar nou permanente vrede tussen God en jou. Daarom is die oordeel 
van God vir altyd oor jou eie lewe opgehef. Trek asseblief sy wapens 
elke dag aan; dan kan die Bose jou niks maak nie!  
Onthou, jou wapens is nie mensgemaak nie. Nee, dis in die hemel 
vervaardig. Daarom werk dit. Gebruik dit net volgens die Here se 
instruksies. Kom skuil by die Almagtige. Beklee jou met sy groot mag. 
Dan is jy elke dag deel van die groot triomftog van sy Seun. Dan wen 
jy sy aan sy saam met Christus! 

 
 
GEBED:  Maak my ‘n dapper soldaat in u weermag, Jesus 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 10:1-9   
  
  



 

 

 

21 Mei Lees –2 Korintiërs 10:10 
 

Oppas vir agteraf praatjies  

“Daar word mos gesê: ‘Sy briewe is wel ernstig en streng, maar 
as hy self by ons is, is hy mak en beteken sy woorde niks’” (10) 

Agteraf praatjies is dodelik gevaarlik, veral in die kerk. Behalwe dat dit 
die arme mense waaroor so skelmpies gepraat word se integriteit in 
die gedrang bring, is dit on-Christelik. Vra maar vir Paulus wat ook die 
slagoffer van ‘n ernstige skinderveldtog in Korinte was. Skaars het hy 
die probleme met die belhamels uitgesorteer wat hom uit die 
gemeente weggejaag het (2 Kor 2 en 7), of hy moet hier in hoofstuk 
10-13 weer nuwe vure doodslaan. Die probleem? Wel, intussen het 
Paulus te hore gekom van ‘n klomp predikers wat daar in die kerk 
aangekom het en die evangelie verdraai tot hulle eie voordeel. Hierdie 
mense beroep hulleself op bonatuurlike openbarings en allerlei 
spesiale dinge wat hulle in die Here se Naam doen, maar intussen 
maak hulle sakke vol geld uit die evangelie. Boonop beswadder hulle 
Paulus links en regs onder gemeentelede. Een van die skinderstories 
wat Paulus se ore bereik het, is dat sy briewe wel sterk en 
indrukwekkend is, maar dat sy persoonlike teenwoordigheid maar faal 
is. Hy preek nou nie juis die wêreld aan die brand soos die nuwe 
flambojante predikers daar in die kerk nie. Ten einde hierdie probleme 
te besweer, waarsku Paulus die Korintiërs dat daar geen verskil 
tussen sy briewe en sy persoonlike teenwoordigheid is nie.   
Tragies dat skinderstories ook die kerk gereeld tref. Dit mag nie! Ons 
mag nie agteraf oor mekaar praat nie. Dit doen die Here se Naam 
oneer aan. Kom ons distansieer onsself van sulke dinge.  
  

 
 
GEBED:  Here, hou ons tonge onder u beheer, asseblief. 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 10:10-18   
    
  



 

 

 

22 Mei  Lees – 2 Korintiërs 11:14 
 

Kyk uit vir vervalsings 

“Satan self doen hom voor as ‘n engel van die lig” (14) 

Binne die kunswêreld is daar sommige skilders wat ‘n lewe daaruit 
maak om die groot meesters se kunswerke haarfyn na te boots. Soms 
is hierdie vervalsing so goed gedoen dat dit absolute kenners verg om 
die verskil tussen die oorspronklike werke en die nabootsings raak te 
sien. Wel, dieselfde gebeur soms in die kerk. Paulus vertel hier dat 
sommige mense goed daarin slaag om die evangelie te vervals. In 
Korinte was daar juis so ‘n groep geslepe vervalsers van die ware 
evangelie aan die werk wat die gemeente ‘n groot rat voor die oë kom 
draai het.   
Gelukkig het Paulus, die groot kenner van die ware evangelie, 
ingegryp en die vals predikers ontmasker. Kyk net: hulle verkondig ‘n 
ander Jesus en ‘n ander evangelie (11:4). Hulle is gladde predikers 
wat mense met mooi woorde omhaal en nie deur die krag van die 
Gees praat nie (11:6). Hulle maak geld uit die evangelie en leef in 
luuksheid (11:7). Hulle gee ook voor dat hulle amptelike spreekbuise 
en apostels van Christus is (11:13). Hoekom kry hulle dit reg om so 
baie gelowiges te mislei? Wel, omdat Satan hulle baas is. Hy is die 
beste kulkunstenaar in die hele wêreld. Nee, Satan kom nooit na jou 
toe met rook wat by sy neus uitblaas nie, maar in die vorm van vroom 
dwaalleraars wat die evangelie skelmpies verdraai. Ligloop, Satan 
werk onder jou neus in die kerk. Oppas vir sy vervalsings. Toets alles 
wat op die godsdiensfront gebeur heeltyd aan die Skrif.  

 
 
GEBED:  Here, help ons om tussen waarheid en leuen te 
onderskei 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 11:1-15    
  



 

 

 

23 Mei Lees – 2 Korintiërs 11:23 
 

Getuig op die regte manier 

“Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer 
dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar” (23) 

Hoe getuig mens vir die Here? Wonder jy dalk ook oor hierdie vraag? 
Is dit vir jou ook moeilik? Wel, moenie alleen voel nie. Meer as 80% 
van almal wat sê dat hulle glo maak nooit hulle mond buite die kerk se 
deur oop om oor die Here te praat nie. Sleg, of hoe? Wel, dis die 
tragiese feit van die Christendom. Ons het die grootste skat in die 
ganse wêreld in ons harte, naamlik die nuwe lewe in Christus, en die 
ewigheid lê oop voor ons, maar ons is tjoepstil wanneer ons iets 
hieroor in die teenwoordigheid van ongelowiges moet sê.  

Wel, hoe getuig ons? Miskien moet ek jou weer herinner aan die 
woorde van Fransiskus van Assissi wat op ‘n dag gesê het mens moet 
om elke hoek en draai getuig, en as dit die dag regtig nodig is, gebruik 
dan woorde ook! Sjoe! Wel, sy antwoord is dat ons met ons lewens 
praat. Kyk maar na Paulus. Terwyl hy nou besig is om homself met die 
vals leraars wat in Korinte optree te vergelyk, maak hy dit duidelik dat 
sy getuienis totaal ander inhoude het as hulle s’n. Terwyl hulle oral 
spog oor al die glansryke dinge wat hulle vir die Here doen, vertel 
Paulus dat die ware evangelie een is wat mens laat kruisdra. In 
gewone taal gesê, dit kos hom oneindig baie. Hy kry bitter swaar. 
Verguising, spot, lyfstraf, alleenheid- al hierdie dinge is ‘n ware kneg 
van die Here se voorland. Wat van jou? Praat jou lewe ook hierdie 
soort taal vir Jesus?  

 
 
GEBED:  Here, maak my lewe ‘n spreekbuis tot u eer 
 

Skriflesing vir vanaand:2 Kor 11:16-25    
  



 

 

  

24 Mei Lees – 2 Korintiërs 11:27 
 

Maak geen fout nie, die prys is hoog! 

“Daar was vir my harde werk en swaarkry” (27) 

Paulus se getuienis oor sy geloof sou hom waarskynlik nie op die 
voorblad van Christelike tydskrifte in vandag se wêreld, of op elke 
geestelike radioprogram laat beland het nie. Dis immers nie te 
indrukwekkend nie. Hy praat nou immers nie meer oor al die kerke 
wat hy op die sendingveld gestig het, of oor almal wat onder sy 
prediking tot bekering gekom het nie. Nêrens is daar in sy getuienis 
hier in 2 Korintiërs 11 enige sprake meer van groot geestelike 
openbarings, of ander indrukwekkende geestelike dinge nie. Alles en 
behalwe. Al waaroor die apostel teenoor die Korintiërs kan getuig, is 
oor sy swaarkry en inspanning ter wille van Christus. En dis nie te 
glansryk nie. Nagte sonder slaap in die koue, vele male sonder kos, 
lyfstraf, skipbreuk, stenigings, gevaarlike werksomstandighede, 
eensaamheid, verstotenheid... Niks eintlik om oor te romatiseer nie.  
Paulus se eie liggaam was die fisiese padkaart vir sy geloof. Op sy 
rug kon hy al die merke wys van daardie kere dat hy uitmekaar 
geslaan is vir sy belydenis dat Jesus die Here is. Wat ‘n fenomenale 
man wat ten spyte van al die weerstand en opoffering enduit geloop 
het op die regte pad. Maar maak geen fout nie - dis geen grap om 
Jesus na te volg nie. Al hoekom dit vandag so maklik lyk, is omdat 
ons halfhartig op Jesus se hakke loop. Ons kyk hoe goedkoop 
moontlik ons dit kan doen. Terloops, wat van jouself? Hoeveel kos jou 
geloof jou? Watter merktekens het jy om te wys? 
  

 
 
GEBED: Here, maak my ‘n egte dissipel van U 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Korintiërs 11:22-33   
  



 

 

 

25 Mei  Lees – 2 Korintiërs 12:2 
 

Spog reg 

“Ek ken ‘n man wat aan Christus behoort.Veetien jaar gelede is 
hy weggeruk tot in die derde hemel” (2) 

Vreemde teks, dié! Of is dit? Nee, nie regtig nie. Paulus praat hier van 
iemand wat weggeruk is tot in die hoogste hemel, tot reg voor God se 
troon. Oor daardie persoon hy sal spog, maar nie oor homself nie. 
Wel, dis hyself. Hy het op ‘n keer die hoogste hemel besoek. Hoekom 
praat hy dan so oor homself? Wel, die punt wat Paulus wil maak, is 
dat dit so maklik is om vas te val in geestelike hoogmoed. Mens kan 
so gou begin vertel van al die groot dinge wat die Here deur jou doen 
dat jy later eintlik net hieroor spog en nie regtig meer getuig nie. 
Omdat Paulus dalk self in hierdie slaggat kon trap, het die Here ‘n 
doring in sy vlees gestuur om hom nederig te hou. 
Wat is Paulus se doring in die vlees? Swak sig,of ‘n ander siekte? 
Nee, hy sê mos wat dit is: sy swakhede en swaarkry vir die evangelie 
(11:30; 12:8-10). Om seker te maak dat Paulus nie te veel van 
homself begin dink nie, het die Here moeilike omstandighede oor sy 
pad gestuur. Drie keer het hy gebid dat God dit wegvat. Maar die Here 
wou nie. Daarom moes Paulus leer om tevrede te wees met sy 
omstandighede. Nee, nog meer: hy moes leer dat  hierdie swakhede 
hom heeltemal afhanklik van God hou. Nou moet hy heeltemal op 
God se almag steun om hom staande te hou. Het jy ook hierdie les 
gesnap? Leer asseblief dat jy nooit mag spog oor jou geestelike 
prestasies nie. Allerlei dorings in jou vlees sal jou dan moet nederig 
hou. 

 
 
GEBED:  Maak ons nederig in ons getuienisse oor U, o Heer 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 12:1-10   
  
  



 

 

 

26 Mei Lees – 2 Korintiërs 12:10 
 

Jy is nie die eindverbruiker van hemelse krag nie 

“... want as ek swak is, is ek sterk” (10) 

Die Christelike lewe is ‘n paradoks. So sê Paulus. Wanneer hyself 
swak is, is hy sterk. Hoe op dees aarde is dit moontlik? Wel, dis juis 
die groot punt! Paulus het naamlik ontdek dat hy nie die kragbron self 
is nie, maar hoogstens net ‘n geleier van krag. Ook is hy nie die 
eindverbruiker van die Here se krag nie. Al wat Paulus maar moet 
doen, is om ingeskakel te bly by die Here, sy hemelse Kragbron. Dan 
moet hy daardie krag wat hy by Christus ontvang, verder en verder 
aangee sonder om na die resultate te kyk.  

As jy ‘n geïsoleerde lewendige elektriese draad optel, dan voel jy niks 
krag nie. Maar kyk bietjie na die eindpunt van daardie draad - dan 
sien jy hoe ‘n dooie lig begin brand as die krag daar aankom, of hoe ‘n 
TV skielik begin speel. Die draad self is maar net die geleier van krag, 
die kanaal waarlangs dit vloei om by die regte eindpuntuit te kom. 
Wel, dis hoe ons ook na ons geloof moet kyk. Ons is kragdrade, 
geleiers, nie eindpunte van krag nie. Daarom voel ons waarskynlik nie 
veel van hierdie hemelse krag van die lewende God wat deurentyd 
deur ons vloei nie. Hoor hier, dis ook nie nodig dat ons dit voel nie. 
Ons kan dus saam met Paulus tevrede wees met al die swakhede en 
“kragteloosheid” wat ons ervaar, solank ons net ingeskakel bly by die 
Here as ons enigste kragbron. Hy sal wel sorg dat die krag wat 
onbewus deur ons vloei op die regte plekke aankom. 

 
 
GEBED:  Here, laat u krag deur my vloei 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 12:11-21   
  
  



 

 

 

27 Mei Lees – 2 Korintiërs 13:3 
 

Pak jou mensgemaakte lineale weg 

“Julle soek mos ‘n bewys dat Christus deur my praat” (3) 

Hoe maklik kan ons nie vasval in menslike beoordelings van 
geestelike dinge nie. Ons besluit sommer aan die hand van ons eie, 
mensgemaakte definisies van krag hoe die Here se krag werk en dan 
pas ons dit toe op almal in die kerk. Vinnig-vinnig haal ons ons 
mensgemaakte lineale uit om te meet wie is aan die brand, en wie is 
dood. Sonder om mooi te kyk, beoordeel ons verskillende kerke, 
geestelike leiers en Christene gedurig in die lig van ons eie definisies 
en ons eie, oorhaastige waarnemings. Dis ‘n fout. 
Paulus het aan sy eie lyf beleef hoe dit voel as party Christene 
oorghaastige opinies vorm. Sommige gelowiges daar in Korinte het 
selfs so ver gegaan om sy Christenskap in twyfel te trek en allerlei 
bewyse begin soek dat God wel deur hom praat. Dit moes baie seer 
gemaak het. Daarom dat die apostel glad nie huiwer om om hierdie 
dinge te ontmasker nie. Paulus het homself nooit met kerklike 
speletjies opgehou nie, ook nie nou nie. Daarom spreek hy die 
gemeentelede ernstig aan wat sulke mensegemaakte, sondige kriteria 
gebruik om sy eie bediening te meet.  
Moenie oorhaastige oordele op ander mense loslaat nie. Vergewis 
jouself eers deeglik van al die feite. Moenie te gou opinies uitspreek 
oor dinge, sake of mense nie. Nee, jy hoef nie altyd ‘n mening oor 
alles te hê nie. Dis nie jou werk nie. Netnou veroordeel jy iemand 
onregverdiglik. Dan is jy in groot moeilikheid by die Here.  

 
 
GEBED:  Here Jesus, keer dat ek ander mense verkeerd 
beoordeel 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 13:1-8   
  
  



 

 

 

28 Mei Lees – 2 Korintiërs 13:11 
 

Leer die regte lesse en groei! 

“Verder broers, wees bly, streef na geestelike volwassenheid, 
aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede” (11) 

Dis sommer ‘n groot mondvol waarmee Paulus sy brief hier afsluit. ‘n 
Hele klompie geestelike lesse word hier binne die bestek van een vers 
op die tafel geplaas. Kyk net: 
1. Wees bly. Vreugde is ‘n blywende geskenk van die Here aan al sy 
kinders. Vreugde is nie net daardie oomblikke wanneer ons met ‘n 
glimlag op die gesig  rondloop nie. Nee, dis ‘n blywende ingesteldheid 
van vreugde in Christus omdat Hy deur sy Gees by ons is. 
2. Groei in geestelike volwassenheid. Ons mag nooit stilstaan in ons 
verhouding met die Here nie. Dan groei ons agteruit. Omdat ons in ‘n 
verhouding met ‘n lewende God staan, moet ons deurentyd groei in 
kennis en toewyding aan Hom  
3. Aanvaar teregwysings. Ons almal maak een of ander tyd droog. 
Dan moet ons nie kleinserig wees as ander gelowiges ons teregwys, 
of ons foute probeer toesmeer nie. 
4. Wees eensgesind. Moenie gedurig dwarstrek nie. Leef in harmonie 
met ander mense in  die kerk. 
5. Leef in vrede. Vermy konflik, nie omdat jy ‘n persoonlikheidsgebrek 
het nie, maar omdat dit nie die Here ter ere strek as jy heeltyd baklei 
nie. Maak vrede tussen diegene wat aan die stry is. 
Nou ja, as ons hier in 2006 al hierdie wonderlike geestelike voorskrifte 
nastreef, sal God se vrede ons tree vir tree vergesel.    

 
 
GEBED:  Here, laat u vrede by ons bly 
 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Kor 13:1-13   
  
 
  



 

 

 

29 Mei Lees – Nahum 1:7 
 

Vlug Godwaarts 

“Die Here is goed, Hy is ‘n toevlug in tyd van nood” (7) 

Nahum se profetiese boek is veral gerig teen die stad Nineve en sy 
inwoners. Maar ook teen die Assiriërs. Dit vertel dat die goddelose 
spelers op die internasionale toneel hoegenaamd nie ‘n carte blance 
het om te doen wat hulle wil en links en regs op ander volke te trap 
nie. God duld dit nie. Daarom dat Hy hierdie ietwat onbekende profeet 
Nahum stuur om sy boodskap in ‘n ontstuimige tyd op die 
wêreldtoneel aan te kondig. Nahum plaas die waarheid onomwonde 
op die tafel. Hy skram nie weg van sy roeping om die Here se wil aan 
die nasies bekend te maak nie. 
Te midde van oordeelswoorde van die kant van Nahum, weerklink 
daar tog ook fenomenale goeie nuus uit sy mond. Nahum vertel dat 
die Here goed is. Hy is die redder van elkeen wat by Hom skuil as 
dinge moeilik raak. Wanneer die nood groot is en die storms woed, 
dan stuur God elke slag sy uitkoms en sy hemelse redding aan elkeen 
wat veilig aan sy voete sit. Nee, God laat nooit sy kosbare aardse 
eiendom deur sy vingers val nie, veral nie in ‘n tyd van onsekerheid en 
vrees nie.  
Hou vas aan die Here as die woeste winde rondom jou waai. As almal 
jou verlaat en jy alle hoop op redding laat vaar, kan jy steeds jou hand 
in God se magtige hand plaas. Hy sal altyd langs jou wees, binne 
reikafstand. Hy is ‘n Rots. Hy is ‘n veilige skuilplek. Hy is vandag nog 
die Here!   
  
 
  
 

 
 
GEBED:  Christus, omring my met u teenwoordigheid as ek 
bang en alleen is 
 

Skriflesing vir vanaand: Nahum 1:1-15   
  
  



 

 

  

30 Mei Lees – Nahum 2:13 
 

Klein dingetjies beïnvloed die lewe 

“Ek tree teen jou op, Nineve, sê die Here die Almagtige” (13) 

Slegte gewoontes is soos klein jakkalsies wat ongesiens jou lewe se 
wingerd verniel. Hoe langer hulle rondhang in jou lewe, hoe meer 
versteur hulle jou lewensritme en lewensgeluk. Gewone dinge, soos 
om ongedissiplineerd te eet, min te oefen, of min te slaap, kan op die 
lange duur ‘n skadelike effek op jou lewe hê. Dit vestig negatiewe 
gedragspatrone wat redelik vinnig oorgaan in negatiewe leefpatrone. 
Om nie eens te praat van destruktiewe gewoontes soos om elke dan 
en wan te veel te drink; telkens ‘n klompie kalmeerpille te drink as jy 
gespanne of oorwerk is, of saam met die manne vir stout aandjies 
weg te breek nie. Diep binne in ons verskuif sulke soort gedrag ons 
basiese waardestelsels en ons beginsels. Kort voor lank word dit dan 
al hoe meer aanvaarbaar, veral wanneer sulke gedrag ook nog 
gepaard gaan met ‘n laksheid om te bid en God se woord te 
bestudeer. Dan is ons op ‘n goeie dag skielik die slawe van ons eie 
skadelike gewoontes. Nog erger, dan breek ons ons innige band met 
God en beland in ‘n slawerny van sonde, soos wat met Nineve gebeur 
het in die tyd van Nahum.   
Moenie speletjies speel met slegte gewoontes of met “klein” 
sondetjies nie. Klein dingetjies word bitter gou reuse wat jou lewe 
oorneem en al jou doen en late oorheers. Nee, sit jou lewe elke dag in 
eenvoud voor God neer. Leef nederig, deursigtig en opreg voor Hom. 
 
 

 
 
GEBED:  Here, lei my op u heilige weg 
 

Skriflesing vir vanaand: Nahum 2:1-13    
  



 

 

31 Mei Lees – Nahum 3:19 
 

Dis steeds dieselfde boodskap 

“Jy is verwoes, en jy sal nie herstel nie” (19) 

Teenoor toenemende ongeloof, is die Derde Wêreld besig om in groot 
massas tot bekering te kom. Volgens die World Christian 
Encyclopedia (2001) was daar in die jaar 2000 1057 miljoen Katolieke 
en 342 miljoen Protestante. Op grondvlak vind kerklike groei teen ‘n 
fenomenale tempo plaas in kerke met ‘n sterk identiteit wat gewortel is 
in Christus as die opgestane Here en ‘n openheid vir die krag van die 
Heilige Gees. Oral binne die Westerse samelewing waar die 
tradisionele pilare van die Christendom egter deur radikale Skrifkritiek 
in die gedrang gebring word, kwyn kerke. Nêrens is daar enige 
langtermyn hoop vir ‘n “Christendom” wat die bonatuurlike fasette van 
die Bybel oorboord wil gooi nie. Die ganse verlede én toekoms van 
die Christendom sê dat sodanige beskouinge ‘n doodloopstraat is.  
Dis jammer as mense vandag die kerk verlaat omdat dit te liefdeloos 
is. Dan wys die vingers terug na ons toe. Maar as indiwidue nie meer 
die belydenisse van die Christendom agterna sê nie, dan is dit 
tragies. Die kerk staan en val steeds by die kruis se boodskap, soos 
wat die apostel Paulus in 1 Korintiërs 1 sê. Christene is mense wat 
die gekruisigde en opgestane Christus as hul Heer bely, al is dit ‘n 
dwaasheid vir die wêreld. Vandag nog, ook hier aan die einde van 
2006, gebruik God egter hierdie “dwaasheid” om die wêreld te 
verander. 
 
 
 
   

 
GEBED:  Here Jesus, verander vandag baie mense deur u 
genade 
 

Skriflesing vir vanaand: Nahum 3:9-19 


