
Maak vandag ’n beter belegging, uit dankbaarheid 
Teks: Romeine 6: 12 - 23

Teksvers: Romeine 6: 23


1. Inleiding 
Op ’n manie sluit ons preek vanoggend aan by 
laas week se preek. Soos duidelik gesien kan 
word uit ons tema is beleggings weer sentraal 
in ons boodskap vandag. Beleggings is geen 
vreemde term nie. En baie van u moes ook al 
groot besluit hieroor neem in u lewe. Besluite 
wat juis die onderhoud vir die res van u 
lewens bepaal het. Sien ons ken vandag 
beleggings by uitstek in die bymekaar maak 
van ’n pensioen vir die dag van ons aftrede. 
Maar ons almal weet ook hoe maklik ’n Mens 
ontnugter kan in die wêreld van veral 
finansiële beleggings. 


Dit is juis hier waar ons teksvers vandag ook 
geestelik aansluit, ’n teleurstelling in die 
opbrengs op ’n belegging. Paulus praat 
natuurlik oor geestelike sake hier met die 
romeine. Maar hy doen dit in ’n alledaagse 
beeld. ’n Beeld wat sy aanhoorders maklik en 
goed sou kon verstaan. Is dit nie eienaardig, 
hoe goed ons vandag nog die beelde van 
maandelikse inkomste, maandelikse 
paaiement en uiteindelike uitbetaling van 
belegging goed verstaan nie.


Die beeld wat egter al hoe minder verstaan 
word vandag is vrygewigheid. En ons praat 
nie nou van ’n gee met ’n agenda nie. Ons 
praat van daardie werklike gee vir ’n persoon 
wat glad nie in staat is om vir jou iets te terug 
te doen of gee nie. Laastens trek al hierdie 
punte saam in vryheid, ’n vryheid wat hierdie 
wêreld nie kan of wil gee aan die mens nie. 
Kom ons gaan ondersoek hoe lyk die ewige 
lewe in Christus, en hoe word die ewige lewe 
in Christus ook ons wettige deel, selfs vandag 
nog.  


2. Die swak belegging 
’n Swak finansiële belegging is ongelukkig iets 
waaroor ons nie baie hoef uit te brei nie. Want 
so baie van ons het dit al aan die lyf gevoel. 
Ons ken dit in daardie maandelikse opoffering 
wat gemaak word, met die gedagte dat ons 
eendag iets baie beter sal terugkry, net om 
ontnugter te word deur die werklikheid. Dit is 
presies hier waar ons teksvers vandag begin. 


Ons sien dat die teksvers in beide vertalings 
wat ons gelees het, dieselfde woord bevat. Dit 
is die woord loon. Terwyl, sommige van die 
parafrases oor hierdie gedeelte bevat dit 
woord pensioen, of uitbetaling. Beide vertaal 
moontlikhede is reg, want die oorspronklike 
word kom uit die militêre omgewing van die 
tyd. ’n Soldaat het loon ontvang. Hierdie loon 
se doel was om hom aan die lewe te ou. Dit 
was dus meer lewensonderhoud as 
prestasiebeloning. Ons sien dit wanneer 
Johannes die doper ook dieselfde term 
gebruik in Lukas 3:13, hy sê aan soldate: 
“Moet van niemand deur geweld of vals 
aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede 
met julle betaling.”


En dit is juis hier waar die kruks van die saak 
lê. Sonde maak nie saak hoe baie of min jy 
daarin belê nie, bring altyd dieselfde 
opbrengs. Dit bring die dood. Ons sien dan 
Jakobus presies hierdie selfde beginsel aan 
ons openbaar. “10As iemand die hele wet 
onderhou, maar in een opsig struikel, is hy 
skuldig ten opsigte van al die gebooie.” 
Paulus se argument is dus. Sonde hom ook al 
bring uiteindelik die uitbetaling van die ewige 
dood. 


Waarom sal ’n mens dan baie tyd, moeite en 
hulpbronne juis daaraan spandeer. Dit is 
uiteindelik mos ’n baie swak belegging. Daar 
is dus baie groter waarde daarin om eerder te 
poog om niks daarin te belê nie. Want ons 
weet ook hoe maklik die sonde verslaaf. 
Alreeds in Genesis 4:7 word hierdie waarheid 
aan ons geopenbaar. Die Here sê vir Kain: “die 
sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy 
mag kry. Maar jy moet oor hom heers.”


3. ’n Suiwer genadegawe 
Op hierdie stadium in ons teksvers en die 
preek, is dit nou maklik om die pendelum 
eenvoudig heeltemal ander kant toe te swaai. 
Dit is maklik om soos ’n makelaar te bemark 
dat wanneer jy hierdie vorm teken en 
belegging aangaan, wag die hemel en ewige 
lewe op jou. Maar dit is nie wat ons teksvers 
doen nie. Want in plaas daarvan om weer 
dieselfde woord, naamlik loon te gebruik, 
gebruik die teksvers genadegawe as die 
manier waarop die ewige lewe ontvang word. 
‘n Genadegawe, is soos dit op die oor klink. 
Dit is iets wat ontvang word uit genade. Hier is 
geen verdienste betrokke nie.
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Sien die probleem is weereens die boosheid 
van die mens. Want die mens bedink in sy 
sondige natuur maar net wat boos en sleg is. 
Dit is ook juis hierdie saak wat Paulus tot op 
hierdie punt in hoofstuk 6 bring. Paulus sê al 
in die derde hoofstuk in vers 23, “23Almal het 
gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid 
van God nie”. En ons weet dat dit al selfs uit 
die Ou Testament verkondig word, in Jesaja 
64:6 lees ons: “6Ons het almal geword soos 
mense wat onrein is, ons beste dade is soos 
vuil klere; ons is almal soos verdroogde blare, 
ons word deur ons sondes weggewaai soos 
deur ’n wind.


Dit is nou maklik om te dink dat ons verlossing 
nie iets gekos het nie. Dat dit selfs ’n lae 
waarde het. Maar dit is nie waar nie. Want 
uiteindelik het ons verlossing baie duur gekos. 
So duur dat ons self nie die prys so kon betaal 
soos ons gesien het. Iemand anders het wel 
hierdie prys vir ons genadegawe kom betaal. 
Dit is ons Here Jesus Christus. Hy kom gee Sy 
lewe as offer aan die kruis sodat ons hierdie 
genadegawe kan ontvang. Daarom beskryf 
ons teksvers dit as die genadegawe van die 
ewige lewe in Christus Jesus, ons Here


4. ’n Wêreldse illusie van 
vryheid 

Tog het ons teksgedeelte, net so ’n duidelike 
boodskap vir toekoms, as wat dit het vir die 
verlede. Paulus is hier besig om juis onderrig 
te gee vir daaglikse lewe van mense tot eer en 
verheerliking van die Here. Hy begin immers 
ons teksgedeelte vandag met die skerp 
waarskuwing om nie aan die sonde se 
verlydings toe te gee nie. 


Ons teksvers bied ook eintlik ’n mooi 
verduideliking hieroor. Dit werk so. Vryheid is 
iets wat vandag baie aandag in die wêreld 
geniet. Daar wil met regte vryheid afgedwing 
word vandag. Maar is vryheid nog vryheid as 
dit geforseer word. Ons teksvers praat oor 
beleggings. en in die wêreld van finansiële 
beleggings, is vryheid ook ’n gewilde term. 
Daar word gesê dat indien jy goeie beleggings 
maak, jy eendag vry sal wees, van finansiële 
stres. En selfs vry van daaglikse arbeid om te 
probeer voorsien aan jou onderhoud. 


Maar ware vryheid kom net met die 
genadegawe as geskenk. Die verbreking van 
die houvas van die sonde op ons. Dikwels 
dink. die wêreld dit is vryheid om enige sonde 
te doen waarvoor jy lus is. Maar wanneer iets 
die mag het jou te verslaaf, is dit werklik 

vryheid. Wanneer daar eenvoudig aan die 
sonde en boosheid vrye teuels gegee word, is 
dit soos ’n verslawings proses wat net 
vererger. Daar teenoor, gee die 
gehoorsaamheid aan die Here vryheid, want 
hier is nie daardie houvas wat ’n verslawing 
het nie. Hier is genade op genade, wat 
uiteindelik die mens in staat stel om al sy/haar 
aandag aan die verheerliking van die Here te 
wy. 


Dit pas uiteindelik in die beeld in, van ’n 
persoon wat so ’n groot meevaller gehad het 
dat hy/sy homself voltyds vir ’n ander saak 
kan beywer, sonder om afhanklik te wees vir 
vergoeding. Dit is ware vryheid. Vryheid om in 
die koninkryk van die Here werksaam te kan 
wees. 


5. Slot 
Ons kan vandag se preek afsluit met ’n fokus 
op die toekoms waarop ons teksgedeelte wys. 
Ons teksgedeelte handel oor die verlede 
waarin ons die verlossing en ewige lewe as 
genadegawe ontvang, terwyl ons hard vir die 
dood wat die sonde bring moet werk. Maar 
hierdie ewige lewe wat ons ontvang begin 
reeds nou. En reeds nou is ons elke dag besig 
om hulpbronne aan te wend. Dinge soos my 
tyd, energie en vermoëns. Maar selfs nog op 
’n kleiner vlak, ons gedagtes waarmee ons 
brein elke oomblik besig is. 


Ons moet ons gedagtes ook voortdurend aan 
ons teksvers meet. Is dit wat ek bedink besig 
om vir die sonde te werk. Of is dit werk wat in 
dankbaarheid, die Here vereer en verheerlik. 
Want soos ons duidelik gesien het, is die 
sonde ’n swak belegging. ’n Belegging wat 
maar op die maksimum opbrengs van die 
dood alleen kan hoop. Maar om die eer van 
die Here te soek in gehoorsaamheid is soos 
die teks in Matteus 6: 19 - 20 leer: “19“Moenie 
vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar 
mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek 
en dit steel nie. 20Maak vir julle skatte in die 
hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie 
verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit 
steel nie. 21Waar jou skat is, daar sal jou hart 
ook wees.”


Amen	
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