
’n Opstandingsgerigte lewe 
Teks: Kolossense 3: 1 - 17 & Sondag 17

Teksvers: Kolossense 3:1 & 12


1. Inleiding 
’n Christelike skrywer, skryf eendag die 
volgende neer. Hy sit in sy kantoor en sien hoe 
’n man rommel strooi in die straat. Die manier 
wat die man te werk gaan is interessant. Hy 
kyk eers deeglik heen en weer of iemand hom 
dalk gaan sien. En dan strooi hy die rommel. 
Wat dalk vir ons ’n normale aksie is, openbaar 
die probleem met ’n hedendaagse 
samelewing. Hy kyk net horisontaal heen en 
weer, en glad nie boontoe nie. Hoekom sal hy 
in ’n ateïstiese samelewing? Daar is mos nie 
’n opperwese wat hom sal oordeel nie, of is 
daar?


Met hierdie gedagte kom ons nader aan ons 
teksgedeelte en kategismus ook vandag. 
Watter nut het die opstanding vir jou is die 
enkele vraag wat in Sondag 17 van die 
kategismus hanteer word. En op die oor af is 
dit ’n bekende vraag. Ek meen ons is mos nou 
hier stil voor die Here besig met geloofsake. 
Maar hoe bekend is dit werklik, probeer bietjie 
nadink wanneer laas het iemand buite hierdie 
gebou vir jou daardie vraag gevra? Of 
wanneer laas het ons dit miskien aan iemand 
anders gevra weg van die kerk af?


Dit bring ons vandag by Paulus se boodskap 
aan die gemeente in Kolosse. Dit is ’n 
praktiese boodskap oor alledaagse lewe. Ja 
lewe weg van die kerkgebou of 
geloofsbyeenkomste. Hoe lyk my lewe daar. 
Kyk ek daar nog op, is daar ’n rede vir my om 
op te kyk. Bely wat ek doen en waarmee ek 
besig is my oortuiging oor die opstanding van 
ons Here Jesus Christus. Of is hierdie kennis 
maar bloot akademiese inligting wat iewers 
gestoor word, sou iemand my daarna vra. 
Kom ons gaan ondersoek vanoggend hoe ons 
ook met ons alledaagse optrede kan bely wat 
die opstanding van Christus vir ons beteken. 


2. Apatie en luiheid 
Die eerste manier waarop ’n mens jou lewe 
vandag kan inrig, is soms nogal gewild 
rondom ons. Ons verwys daarna as ’n 
apatiese luiheid. Moderne sielkundige 
oortuigings met sy sterk fokus op die mens en 
sy regte het iets reggekry. 


Ons ken die boodskap dat jy moet kan nee sê. 
En so het nee die standaard antwoord van 
vandag se samelewing geword. Daar is 
dikwels ’n apatiese luiheid wat weggesteek 
word onder die gedagte van selfversorging. 


Ons teksgedeelte is ook nie vreemd met 
hierdie saak nie. Paulus verduidelik dit in sy 
meestelike beeldende gebruik. Hy verwys na 
klere wat ’n mens dra. Maar hierdie klere is 
aanvanglik vuil. Wat meer is, is die vuilheid 
wat daarop is, is lewendig. Dit is soos muf of 
’n swam wat aktief uitbrei wanneer dit net 
gelaat word. Daarom die opdrag in vers 5 om 
dood te maak. aardse dinge soos 
onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte 
begeertes, en gierigheid, wat afgodery is.


Ons weet hierin is apatie en luiheid sommer 
duidelik sigbaar in die beeld. Wanneer ek 
eenvoudig lui my klere dra. Wanneer ek dit 
nooit uittrek en was nie. Sal hierdie 
onsuiwerhede meer en meer word. Later sal 
my vuil klere my uiteindelik begin siek maak 
en agteruit laat gaan. Wanneer vuilheid net 
gelos word, word dit uiteindelik deel van die 
vesel van die kleidingstuk. Later moet die 
klere weggegooi word, miskien selfs verbrand 
word as gevolg van gesondheidsredes. 


In hierdie beeld sien ons die hopelose 
bedelaar met vuil klere, maar wat niks daaraan 
kan doen nie, omdat hy nie middele tot sy 
beskiking het nie. Die hartseer is dat hierdie 
die wêreldse mens is, wat nie glo daar was 
enige opstanding gewees nie. 


3. Inspanning met ’n 
wêreldse fokus 

Die probleem met die wêreldse mens as 
boemelaar in sy vuil klere, is die feit dat hy dit 
nie besef nie. Hy kan dit nie sien nie. Die 
sonde en boosheid is nie altyd passief nie. En 
in sy kreatiewe manier om mense te versoek 
en te verlei weet die bose, hy moet meer 
doen. Die bose is nie altyd tevrede met die 
gebied wat inbesit geneem word as gevolg 
van die feit dat mense te lui was om dit te 
beskerm nie. Die bose het ook ’n pakket vir 
die persoon wat aktief besig wil wees. Daar is 
ook vir hom/haar iets om te doen. Die bose 
gebruik woede, haat, nyd en soms ’n gevloek 
om ook sy grondgebied uit te brei. Daarom die 
belangrike waarskuwing in vers 8. 
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Terug by die beeld van die klere. Hier sien ons 
’n aktiewe uittrek en reinig. Maar dan is die 
ander klere wat aangetrek word nie skoner 
nie. Dit is inteendeel vuiler. Dit is besmet met 
dinge waarvoor die wêreld lief is. Uiteindelik is 
dit ook eintlik van die klere wat maar eerder 
vernietig moet word. Die probleem is egter dat 
hierdie klere dikwels mode in die wêreld is. 


Dit is ook waar dit inpas by sondag 17. Die 
wêreld glo nie dat enige opstanding moontlik 
is nie. Nie Christus nie, en daarom ook nie ons 
nie. Ons weet dit is nie waar nie, maar dit 
veroorsaak nou dat die wêreld alle fokus op 
die hier en nou plaas. Alle verskille en 
belangrike sake lê hier en nou, en anderkant 
die graf is daar niks nie. Tog bly dit uiteindelik 
deel van die dooie benadering, waarvan ons 
as gelowiges kom verlos is. 


Ons moet dus versigtig wees dat ons nie 
apatie en luiheid bloot verruil vir inspanning en 
aktiwiteite met ’n wêreldse agenda nie, wat dit 
kan ook nie die lewe bring nie. 


4. Inspanning met ’n 
Opstandingsfokus 

Dit bring ons uiteindelik by die boodskap wat 
gebring word in ons teksgedeelte. Dit word al 
opgesom in vers 1, een van ons teksverse. 
“Aangesien julle saam met Christus uit die 
dood opgewek is, moet julle strewe na die 
dinge daarbo waar Christus is”.  Kom ons 
begin met die opweking uit die dood.


Die opstanding wat gevolg het op die 
kruisiging en sterwe van Christus, bring vir 
ons geregtigheid voor God die Vader. Die 
opstanding is die versekering dat Christus se 
offer aan die kruis voldoende was. Dat Hy die 
houvas wat die dood as gevolg van die sonde 
op ons gehad het oorwin is.


Ons keer terug na die beeld van die 
kledingstukke. Die opstanding van Christus 
gee aan ons ’n manier om vuil klere nie net uit 
te trek nie. Maar dit gee ook aan ons nuwe 
perfekte klere. Klere tot eer en verheerliking 
van die Here. En dit is dan die oproep in vers 
12. Ons moet onsself met hierdie klere beklee. 


En hierin is die beeld baie meer prakties as 
wat ons dink. Wanneer jy met spesifieke 
kleedingstukke beklee is, sien mense dit 
duidelik raak. Dit is uiterlik sigbaar vir wie ook 
al wil kyk. 


En dit is dan natuurlik presies so met die 
dinge wat in vers 12 beskryf word. 
Meelewendheid, goedgesindheid, 
nederigheid, sagmoedigheid en 
verdraagsaamheid kan duidelik deur ’n 
samelewing waargeneem word. 


Daarom kan ’n opstandingsgerigte lewe nie 
weggesteek word nie. Dit is duidelik sigbaar 
vir almal om te sien. Die laaste ooreenkoms 
met kleredrag is baie treffend. Deur my 
spesifieke kleredrag deel ek nonverbaal my 
oortuigings en belanstellings met die wêreld. 
Deur spesifieke optrede en woorde elke dag, 
bely ek ook my oortuiging en fokus op die 
opstanding van ons Here Jesus Christus.


5. Slot 
Ons kan die preek afsluit deur soos volg op te 
som. Daar is basies drie manier waarop die 
opstanding van ons Here Jesus Christus uit 
die dood vandag erken en uitgeleef word. 
Eerstens is net eenvoudige ’n lui apatiese 
benadering. Ons ken dit vandag in ’n 
samelewing wat eenvoudig nie kans sien om 
enige moeite met geloofsoortuigings en 
geloofsbeoefening te doen nie. Alhoewel 
hierdie benadering dalk nie in die begin die 
opstanding verloën nie, is dit tog ’n gladde 
helling wat spoedig verloëning tot gevolg het. 


Die tweede beandering is baie meer aktief. 
Maar aktief besig met die verkeerde dinge. 
Hier sien ons vandag mense met ’n 
geloofsgetrouheid ander sake najaag. En 
hierdie sake het nie die eer en verheerliking 
van die Here voor oë nie. 


Die derde manier is natuurlik ook die korrekte 
manier. Dit is om eerstens met die oog op die 
opstanding van ons Here Jesus Christus te 
lewe. Want indien ons altyd met die oog op 
Christus alleen leef, sal ons ook wyer kan sien. 
Ons sal meer en meer kan sien, waar die 
boosheid in ons lewens ook nog ons aankleef. 
Maar meer as net dit sien, ons sal die vermoë 
het, om in die krag van die opstanding ook 
iets daaraan te kan doen. 


Dus is daar vir die Christen gelowige geen 
beter plek as om voortdurend met die oog na 
bo te lewe nie. Op Christus as opgestane wat 
aan die regterhand van die Vader sit, 
voortdurend voor oë te hou nie. Dit is wat ’n 
opstandingsgerigte lewe beteken. 


Amen 
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