
Skriflesing: 2 Kor 6:1-13 

 

Tema: Ons as medewerkers van God  is anders 

Ek lees iewers die volgende treffende “verslag” oor Jesus se dissipels. 

Aan: Jesus, seun van Josef, Skrynwerkerswinkel, Nasaret 

Van: Die Bestuurskonsultante, Jerusalem 

Dit is ons oortuiging dat die 12 manne wat u gekies het om u nuwe organisasie te bestuur, die 

nodige agtergrond, opvoedkundige kwalifikasies en bekwaamheid kort om hierdie soort 

onderneming van die grond af te kry. Hulle verstaan nie wat spanwerk beteken nie. 

Simon Petrus is emosioneel onstabiel en het dikwels woede uitbarstings. 

Andreas het geen leierskapskwaliteite nie. 

Die 2 broers, Jakobus en Johannes plaas persoonlike belang bo lojaliteit aan die groep en 

hulle is aggressief.  

Thomas is te krities en bevraagteken alles en ondermyn so die gees in die groep. 

Matteus is op die swartlys van die besigheidsburo vir oneerlike besigheidspraktyke. 

Jakobus, seun v Alfeus  leer radikale dinge en registreer hoog op die manies-depressiewe 

skaal. 

Een van die kandidate toon egter goeie potensiaal. Hy is ‘n bekwame man. Hy het ‘n goeie 

aanvoeling vir besigheid en het kontakte op die regte plekke. Hy is hoogs gemotiveerd en het 

ambisie. Ons beveel aan dat u hom as regterhand aanstel en hom aan die stuur van sake plaas.  

Sy naam is Judas Iskariot. 

Ons wens u alles van die beste toe met U onderneming, maar wil net weer bevestig dat ons 

oortuig is dat u vir die slaag v u organisasie beter manne behoort te kies. 

 

Prof Willie Jonker het gesê:  God het ’n snaakse mannekragbeleid. 

Oral in die wêreld geld dit dat die kragtigste figure en persoonlikhede gesoek word vir die 

werk. Maar in God se koninkryk werk dit nie so nie. Hy soek juis mense wat swak is in 

hulself, hulle wat weet hoe afhanklik hulle van Hom is…. want dit is tog ons grootste krag.  

 

As jy jou lewe in geloof aan die Here oorgegee en in afhanklikheid van Hom biddend leef, 

stel Hy jou aan as sy medewerker. 

 

1. Medewerkers van God leef uit sy genade 

2 Kor 6:1 - :As medewerkers van God doen ons ‘n beroep op julle om te sorg dat julle die 

genade van God nie tevergeefs ontvang het nie.”  

Ons het die genade geskenk van God se liefde, vergifnis en verlossing gratis ontvang. By die 

doop verseker Hy ons daarvan. 

Ons moet sorg dat ons nie sy genade tevergeefs ontvang nie. Ons moet hierdie geskenk 

oopmaak, ons eie maak en dan moet ons dit gaan uitdeel. En ons moet weet dat om dit te 

gaan uitdeel, nie altyd maklik gaan wees nie. 

 

2. Medewerkers van God beleef teenkanting 

Ekself en baie van ons is ontsteld, ja selfs geskok as ons as Christene teenstand beleef? 

Hoekom is ons so geskok? Die Bybel is baie duidelik hieroor: 



Christus het teenstand beleef. 

Sy medewerkers het teenstand beleef. 

Paulus het teenstand beleef. Sommige mense het hulle harte vir hom en sy boodskap gesluit. 

Die Here het hom gebruik om die gemeente in Korinte te stig. Nou is daar mense in hierdie 

gemeente wat sy apostelskap bevraagteken. Hy was nie een van die 12 nie. Hy het nie Jesus 

persoonlik geken terwyl Hy nog op aarde was nie. Of nog erger, hy het Jesus se volgelinge 

vervolg en selfs doodgemaak. Paulus is fel gekritiseer -  vir sommige was Paulus te 

emosioneel, hy het te veel opgesweep; vir ander was hy te te versigtig,te goed beredeneerd. 

 

Hy sê self hy het verdrukking, ontbering en nood ervaar. 

2 Kor 6:5 – “Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland; ons het swaar 

gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely.” 

2 Kor 6:8 “Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys. Ons word behandel as 

verleiers …..,”  

Dit is nie maklik om medewerker van God te wees nie. Maar ons hanteer die teenstand en 

spot wat ons kry anders as die wêreld. 

 

3. Medewerkers van God is anders as die wêreld 

Gelowiges en veral ongelowiges hou jou dop. Hulle lees nie meer die Bybel nie, maar hulle 

lees vir jou. Leef so dat mense nie kan foutvind met jou manier van lewe nie. Leef so dat 

mense jou ken en respekteer as dienaar v God.   

 

a. Gee niemand aanstoot nie  

Leef so dat jy mense nie deur jou lewe wegstoot nie, maar aantrek na Jesus toe.  

 

b. wees geduldig in verdrukking, ontbering en nood 

Soos Jesus, wees geduldig met almal. Maak tyd vir en met mense.  

 

c. tree onberispelik op  - met begrip, wees verdraagsaam en vriendelik 

Ek mis dit, ook in die kerk. Ons was so maklik mekaar se koppe. As dienaars v God, was ons 

voete.  

As jy onwaar stories van my versprei, maak ek soos Jesus en Paulus. Ek vergewe jou. Ek 

spreek jou vry. Want ek het van God sy genade geskenk ontvang. Sy geskenk van liefde, 

vergifnis en verlossing wil ek ook aan jou uitdeel. Ek wil jou ryk maak. 

En ek leef met dringendheid. Ek stel nie uit nie. Ek martel nie oor leuens wat mense oor my 

vertel of oor die dinge wat mense aan my doen nie. Daar is nie tyd daarvoor nie. Daar is nie 

tyd vir  niksdoen, kla en self bejammer nie - nou is regte tyd. Nou is die dag van redding. 

Daar is nie ‘n ander beter tyd om God se genade en liefde te gaan uitdeel as juis nou nie. 

Om so te leef is nie maklik nie. Hoe kry ek dit reg om so, anders as die wêreld, medewerker 

van God te wees? 

Hoe kry ek dit reg om te volhard ten spyte van teenstand? (2 Kor 6: 6-7) 

 

4. Medewerkers van God het ‘n kragbron buite hulself 

Ons lees in 2 Kor 6 van 2 sulke kragbronne.  



a. Die Heilige Gees help ons. 

Ons lees in Handelinge 1:8: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle 

kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot 

in die uithoeke van die wêreld.” Die Heilige Gees gee my krag. Die Heilige Gees werk 

opregte Christusliefde in my en help my om alle mense onvoorwaardelik lief te hê. 

b. Ons tweede kragbron is die Woord van die waarheid, die Bybel wat ons ken, leef en  

verkondig. Saam met Paulus kan ons sê: My wapen vir aanval en verdediging om die wil van 

God te doen. 

 

Afsluiting 

God het inderdaad ‘n snaakse mannekragbeleid – ek en jy is sy medewerkers. 

As medewerkers v God het ons sy genade as lewensveranderende liefdesgeskenk ontvang. 

Maak dit in geloof jou eie en gaan deel dit dan uit. Dit is die belangrikste rede waarom ons 

hier op aarde is. 

Amen 


