
Geloof is meer as net ’n positiewe gevoel  
Teks: Romeine 12: 1 - 21

Teskvers: Romeine 12: 2


1. Inleiding 
Geliefdes, ons het verlede week gefokus op 
geloof wat diepte het, tot in jou niere. So, op 
’n manier kan ons sê dat ons vanoggend 
fokus op geloof wat hoogte het, tot in jou 
brein of dan jou intellektuele fakulteit. Kom 
ons brei bietjie uit. Ons het laasweek gesê, dat 
ons geloofs oortuiging ‘n gevoel is wat diep 
binne ons leef. Maar waar kom daardie gevoel 
vandaan? Dit is waar die werking van die 
Heilige Gees ‘n unieke antwoord bied, maar 
kom ons kyk eers na die ander kant.


Ons leef, woon, werk en ontspan nog in die 
wêreld hier om ons. En hier is bepaalde 
oortuigings wat na ons toe kom. En alhoewel 
ons in ‘n tydperk na modernisme en dalk selfs 
post-modernisme  leef, is die klem op 
intellektuele feite steeds baie groot. Die 
gunsteling standaard waaraan ons mos 
vandag die waarheid mos meet is: “Navorsing 
het bewys”. Met ander woorde koue emosie 
vrye intellek het bewys. Of is hierdie 
oortuigings werklik so vry van emosie. 


Maar dit is dan juis waar ons die ander kant 
van die moderne mens vind. Sterk emosionele 
oortuigings. Dikwels emosies wat sommer uit 
’n moderne ideologie of oortuiging gebore is. 
Ideologie en oortuigings wat nie eerlik is met 
intellektuele beredenering van die oorsprong 
of selfs gevolg daarvan nie. Ongelukkig is dit 
ook juis enigste kategorie waarin die 
samelewing van vandag geloof vandag wil 
plaas. ’n Blinde emosionele uitlewing van ’n 
oortuiging. 


Dit alles bring ons vandag by Paulus se 
openbaring aan die Romeine. In ons bekende 
teksvers word hierdie waarheid saamgevat in 
’n enkele sin: “moenie aan hierdie sondige 
wêreld gelyk word nie, maar laat God julle 
verander deur julle denke te vernuwe”. Kom 
ons ondersoek die diepte en hoogte van 
hierdie openbaring. 


2. Wêreldse oortuigings 
Ons begin by die vraag oor hoe ons dan aan 
wêreldse oortuigings gelykvormig word? In 
verdediging kan ’n mens sê dat jy so 
gebombardeer word daardeur, jy kan nie 
anders as om luister nie. Maar dit is dan juis 

hierin wat die antwoord lê. Om te luister, om te 
lees, om te bestudeer. Ons gebruik uiteindelik 
ons intellektuele vermoëns om meer te weet 
van hierdie wêreld. En wanneer ons na die 
woord vir wêreld in die grondteks kyk, kan dit 
ook met tydperk, bedeling of selfs tydsgees 
vertaal word. Om meer van ons tydsgees te 
verstaan kyk ons nuus, lees ons koerant, of 
doen selfs dieper soektogte op die internet. 
Intellektueel span ons, onsself in om meer te 
wet van tydsgees van ons tyd te leer ken. 


Op die oog af is hierdie invordering van kennis 
nie verkeerd nie. Die Vader het ons as mens 
immers met hierdie nuuskierigheid geskape. 
Hy stuur ons ook juis soos sout in die wêreld 
in. Ons moenie onsself onttrek tot ’n 
kloosterlewe eenkant nie. En nog meer het die 
Here ons ook geseën met intellektuele 
vermoëns om juis die tydsgees te kan begryp. 
Ons kan selfs op ’n formele manier studeer en 
meer en meer te wete kom van die tydsgees 
van die dag.  


En wanneer ons mooi na ons teksvers kyk is 
dit nie die bewuswording van die wêreld of 
tydsgees wat verkeer is nie. Nee, dit is die 
gelykvormigheid aan hierdie tydsgees 
waarteen Paulus waarsku. Met ander woorde 
die bewus word van die tydsgees, moet altyd 
versigtig geskied. Dit is wanneer ons as 
gelowiges blindelings in lyn met hierdie 
tydsgees optree. Wanneer ons optrede en die 
van die wêreld gelyk is, en ooreenstem in alle 
opsigte. Wanneer ons berekende, of selfs 
implisiete besluite op grond van die tydsgees 
neem. Terwyl ons eintlik moet onthou dat Job 
die tydsgees, selfs vandag, so mooi opsom in 
Job 12:24-25 “24Hy ontneem wêreldleiers hulle 
verstand en laat hulle ronddwaal in ’n wilde 
wêreld sonder pad. 25Hulle tas in die donker 
rond sonder lig, Hy laat hulle ronddwaal soos 
dronkmense.


3. Meer as ’n gelyke kontras 
Tog kan die fout maklik gemaak word om die 
gelykvormig word aan die wêreld en die 
vernuwing van die denke, as ’n gelyke saak te 
sien. Met ander woorde as twee benaderings 
tot dieselfde saak, waar geloof maar net ’n 
alternatiewe benadering is. Maar, die vernuwe 
van ons denke deur die Here is ’n baie groter 
saak. Dit is nie maar net nog intellektuele 
kennis wat ons bekom nie. Dit is om ware  
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kennis en wysheid te bekom. Om juis die 
tydsgees in ’n heel ander lig te kan sien. 


Wanneer ons denke deur God vernuwe word, 
gaan daar vir ons ’n lig op wat die bose en sy 
planne duidelik openbaar. Wanneer die Heilige 
Gees die geloof, in ons werk, word 
onderskeidings vermoë in ons bewerk. Ons is 
dan nie meer blindelings aan tydsdees van die 
dag uitgelewer nie. Want in ons verlossing in 
die Here Jesus Christus word nie net ons 
harte en niere vernuwe nie, ook ons verstand 
word vernuwe. Ons kan nou dink en redeneer 
soos kinders van die lig, in die genade van die 
Here. 


Binne die lig kan ons natuurlik dadelik die 
leuen van die bose uitken. Ons het die voorreg 
om as kinders van die lig te leef. Omdat ons 
gered is in die sterwe en opstanding van ons 
Here Jesus Christus. Die ware lig wat die 
donkerte van die bose nie kan uitdoof nie. En 
dit is ook presies hoe ons die vergelyking in 
ons teksgedeelte moet sien. Die lig is baie 
groter as die duisternis, en die duisternis kan 
dit nie teen staan nie. Daarom is die nie 
eenvoudig ’n saak van gelyk word aan die een 
of die ander een nie. Dit is ’n saak van gelyk 
word aan die slegte. Want ons weet 
passiwiteit veroorsaak uiteindelik dat die 
slegte oorneem. Maar ons kan vernuwe word 
deur die kragtige werking van die Heilige 
Gees, om juis anders, beter te leef. 


4. Aktiewe koninkrykburgers 
Uiteindelik leef ons anders omdat ons nie 
burgers van hierdie wêreld is nie. Want ons 
koning is uiteindelik nie van hierdie wêreld nie. 
Jesus sê dit immers self in Johannes 18:36. 
Ons is saam met die Here uitgered na die 
hemelse koninkryk. En dit is hierdie hartseer 
saak wat Paulus hier aanspreek in ons 
teksvers. Christene is reeds aan die lewe van 
die toekomstige wêreld bekendgestel; wat 'n 
tragedie dan as hulle eerder wil voldoen aan 
die verganklike wêreld wat hulle agtergelaat 
het. Dit is presies wat Paulus in 1 Korinthïers 
15:19, die bejammerenswaardigste van alle 
mense noem. 


Maar hoe lyk ’n lewe wat as koninryksburgers 
van die hemel geleef word, alreeds hier op 
aarde. Die antwoord is heel duidelik in die res 
van hoofstuk 12. Dit is nie ’n geheime 
oortuiging of burgerskap wat iewers goed 
weggesteek kan word nie. Nee wanneer ons 
nie gelykvormig aan hierdie wêreld leef nie, is 
dit duidelik herkenbaar. Trouens as die lewe as 
verloste gelowige nie veel anders daaruit sien 

as die ongerede nie, is die redding dan werklik 
so belangrik. Want redding behels uiteindelik 
soveel meer as net dit wat anderkant die graf 
lê.


Uiteindelik is ’n koningkrykslewe ’n aktiewe 
lewe. Dit is ’n lewe wat optrede en inspanning. 
Om hierdie punt te onderstreep kan ons maar 
net na ons teksgedeelte in sy geheel kyk. Uit 
die 21 verse is daar net 5 wat dinge verbied 
die res gebied elke keer iets. Ironies is dit wat 
verbied word in vers 3, 12, 16, 19 en 21 eintlik 
so eie aan die wêreld en tydsgees van 
vandag. Dit is dinge soos: hoogmeod, 
vergelding, en die seeviering van die kwaad. 
Aan hierdie dinge kan die gelowige nie gelyk 
word nie, en daarom moet Hy alles in sy 
vermoë doen om die genadegawes te gebruik 
om dit te weerstaan. 


5. Slot  
Ons kan afsluit met ’n praktiese toepassing 
van die waarhede wat aan ons vandag 
geopenbaar is. Ons bely in Artikel 5 van die 
Nederlandse geloofsbelydenis, dat ons die 
Bybel as Woord van God aanvaar omdat selfs 
die blindes kan tas dat die dinge wat daarin 
voorspel is, plaasvind. Tog bly ons maar 
dikwels soos hierdie blindes wat maar net tas. 
Ons span onsself nie in op die Bybel te 
bestudeer en te leer ken nie. Emosioneel voel 
ons oortuig van die waarheid, maar dit bly 
dikwels daar. 


Soms is dit asof ons bang is om juis ons 
verstand, ons intellek aan te wend in 
geloofsake. In die kerk van vandag kry ’n 
mens maklik die apatiese benadering, dat 
iemand anders dit mos kan doen. Maar om 
my eie intellek aan te wend vir geloofsake is 
darem bietjie baie gevra, of hoe? Wanneer ons 
na die formele bybelstudie geleenthede hier 
by die kerk kyk, sien ons maar ’n 5% 
deelname koers. 


En miskien is dit hier waar ons die grootste 
gelykvormigheid sien. Die wêreld of tydsgees 
van die dag het nie tyd en plek vir die kerk van 
die Here nie. En wanneer dit by hulpbronne 
kom, mag die kerk niks ontvang in die oë van 
die wêreld nie. Volgens die wêreld is daar mos 
baie ander belangriker sake wat eerder tyd, 
inspanning of geld verdien. Wanneer ek dan 
so optree teenoor die liggaam van die Here, 
die kerk is ek mos meer gelykvormig aan die 
wêreld as wat ek vernuwe is tot wat vir God 
goed, aanneemlik en volmaak is. 

Amen
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