
Wat staan in jou getuigskrif? 

2 Korintiërs 3: 1-6 \ 29 Julie 2018 

Skriflesing 

Ons skriflesing vir vanoggend se prediking vind ons in die Nuwe Testament.  Ons lees 

2 Korintiërs 3 vanaf vers 1 tot en met vers 6.  

Die briewe aan die gemeente in Korinte is deur Paulus geskryf, en soos u kan aflei is 

daar ŉ eerste en ŉ tweede brief.   

In die eerste brief wat Paulus aan die gemeente geskryf het, gee Paulus ŉ oorsig van 

wat dit beteken om in Jesus te glo.  Dit is baie algemeen van karakter.   

 In die brief het hy aan die gemeente probeer vertel wat die hart van die geloof 

is.   

 Maar ook terselfdertyd, noudat die gemeente besef wat dit beteken om te glo 

vertel Paulus vir hulle hoe so ŉ lewe lyk.   

 Nou dat hulle glo – hoe moet hul lewens lyk.  Dit is die bedoeling van die eerste 

brief aan die Korinte. 

Die tweede brief aan die Korinte, die een waaruit ons vanoggend gaan lees, spreek 

egter ŉ baie spesifieke situasie in die gemeente aan.   

 Daar was dwaalleraars, nadat Paulus van die gemeente aanbeweeg het, wat 

Paulus en sy leer begin bevraagteken het.   

 Hulle het sy karakter en sy gesag ondermyn, en so ook sy verkondiging van 

die evangelie.   

Ons kan onsself indink dat Paulus die situasie in die gemeente nie kon duld nie.  

Indien die dwaalleraars hiermee sou voortgaan sou nie net sy eie 

geloofwaardigheid aangetas word nie, maar ook die evangelie soos wat hy aan 

hulle verkondig het sou skade gelei het.  Per implikasie sou die gemeente, in die oë 

van die res van die samelewing, geloofwaardigheid verloor. 



Die onsmaaklike situasie spreek Paulus in die teksgedeelte aan en in die proses sal 

ons miskien iets van die kerk, maar ook van onsself leer.  Kom ons lees nou saam.  2 

Korintiërs 3: 1-6 (bl. 235) 

 

Prediking: 

1. 

Ek wil vanoggend se preek begin deur ŉ stelling te maak. 

In die hierdie wêreld waarbinne ons leef is ander mense se opinie oor jou somtyds 

ongelooflik belangrik.  Ons wil dit nie altyd hoor nie.  Tog verstaan elkeen van 

ons dat ander mense se persepsie van jou belangrik is. 

Hierdie tendens kom baie duidelik na vore wanneer ŉ persoon klaar is met matriek en 

jy  

 aansoek doen om keuring by ŉ universiteit te kry.   

 Dit is presies die selfde wanneer jy ŉ nuwe werk soek.   

In beide gevalle word ŉ getuigskrif of ŉ aanbevelingsbrief vereis.  Daar sonder kry 

jy nie keuring of die werk nie. 

Predikante ken dit ook baie goed.  Soms word predikante gevra om ŉ getuigskrif vir 

lidmate te skryf. 

Die vraag is hoekom?  Wat is die doel van die getuigskrif en aanbevelingsbriewe? 

 Die funksie van die dokumente is om vir iemand wat jou nie ken nie te vertel 

wie en wat jy is.   

 Dit wil die persoon vertel wat jy al met jou lewe gemaak het.  

  Hierdie getuienis kom nie uit jou eie mond nie (want dit is baie maklik om ŉ valse 

getuigskrif te hê), maar uit die mond van ander.   

 Dit wil iets sê van hoe ander mense jou beleef.   



En daarom word ŉ getuigskrif gewoonlik opgestel deur iemand betroubaar soos ŉ 

werkgewer of ŉ skoolhoof. 

ŉ Getuigskrif is met ander woorde ŉ verslag van jou karakter as mens.  Sodra 

iemand die getuigskrif onder oë het moet hy of sy onder die indruk kom van jou 

goeie eienskappe waaroor jy beskik soos gesien deur die oë van die mense om 

jou.   

Ons kan saamstem dat aanbevelingsbriewe en getuigskrifte kernbelangrik is vir 

sukses in die wêreld waarbinne ons leef.  Op die wyse is ander se opinie baie 

belangrik. 

2. 

Nou broers en susters, dit is presies hoe dit gewerk het in die tyd van die Nuwe 

Testament.   

Wanneer iemand in ŉ dorp of stad aangekom het om te kom preek het hy ŉ soort 

aanbevelingsbrief, of getuigskrif nodig gehad.  Die brief moes van ŉ bekende 

persoon kom en die bekende gee dan die versekering aan die geloofsgemeenskap 

dat hulle gerus saam met die prediker kan werk.  Die prediker is geloofwaardig en die 

leer wat hy verkondig is suiwer – hulle kan maar na hom luister. 

Paulus self, so lees ons in die Nuwe Testament, het sulke aanbevelingsbriewe vir 

mense geskryf wat op ander plekke namens hom gaan werk en preek het. 

Met die agtergrond in gedagte begin van die dwaalleraars nou vra of Paulus self so ŉ 

aanbevelingsbrief gehad het toe hy daar in Korinte gewerk het.  En omdat hy, so lei 

ons van die teks af, nie ŉ goeie aanbevelingsbrief gehad het nie, wat nie 

onderteken is deur ŉ geloofwaardige persoon nie, het hy ook nie gesag as apostel 

gehad nie.   

So lyk die aanval wat die mense op Paulus loots.  En dit is die eerste saak wat Paulus 

in die teksgedeelte aanspreek. 

 



3. 

Hy vra dan die gemeente waarom hy ŉ aanbevelingsbrief nodig het wat op papier 

geskryf is.  Sy getuigskrif lê nie in woorde nie – wat iemand anders oor hom gesê het 

nie.  Dit maak nie saak wat ander se opinie oor hom is nie, sy getuigskrif is die feit 

dat die gemeente in die eerste plek onstaan het.  Die gemeente self is sy 

getuigskrif.  Die feit dat hulle glo en dat hulle vir God lief het, sê mos iets oor sy 

werk in die gemeente. 

Die gevolgtrekking is baie belangrik vir Paulus en dit het vir ons ook baie om te leer oor 

leierskap, maar dit is nie vir hom die deurslaggewende faktor nie. 

4. 

Nee, hy neem sy argument verder. 

Netsoos die gemeente ŉ getuigskrif is vir Paulus, is elkeen van die lidmate van 

daardie gemeente ŉ brief of getuigskrif van Jesus Christus. 

Paulus sê eintlik: “gemeente in Korinte, dit is mos logies, netsoos die wêreld iets van 

my in die gemeente raaksien so sien die wêreld iets van Jesus in jul doen en late.”   

Hy gaan nog verder:  “gemeente in Korinte julle is ŉ brief wat van Jesus uitgestuur is 

aan die wêreld, en hierdie brief is nie met ink geskryf nie maar deur die Heilige Gees in 

julle harte.  Hoe julle julle geloof gaan uitleef bepaal wat mense in daardie brief gaan 

lees en wat hulle van Jesus gaan dink.” 

5. 

Gemeente.   

Hier gee Paulus ŉ baie interessante manier om oor die kerk te dink.   

 Meeste van ons ken die beelde wat sê die kerk is die liggaam van Christus.   

 Ander beelde sê weer dat die kerk die sout van die aarde is 

 In Openbaring lees ons weer dat die kerk die bruid is wat wag op die bruidegom.   

 Die Nuwe Testament is ook lief om te praat oor die kerk as familie / God se 

mense is. 



Maar hier vind ons ŉ ander beeld.  Die kerk is ŉ brief, getuigskrif van Jesus. 

Die gemeente in Korinte was so ŉ brief, en netso is ons eie gemeente getuigskrif van 

Jesus. 

Gemeente Seester.   

 Julle is ŉ brief van Jesus.   

 Julle is ŉ getuigskrif aan almal wat julle pad kruis.   

 Julle is die hande en voete van Jesus in die wêreld.   

 Deur julle wil Jesus ander mense aanraak en verander.   

 Deur julle praat God met die wêreld. 

Ons gemeente vertel iets van Jesus aan die wêreld.  Wat lees die wêreld in gemeente 

se brief. 

6. 

Dit eindig egter nie daar nie.  Netsoos Paulus en die gemeente in Korinte, asook ons 

eie gemeente ŉ brief van Christus is wat die wêreld lees, is elkeen van u ŉ 

getuigskrif vir Jesus. 

Jy is ŉ getuigskrif van Jesus by die  

 kerk,  

 by jou huis,  

 tussen vriende en familie.   

 Maar jy is by uitstek ŉ brief van Jesus tussen vreemdelinge.   

Ons moet nie die fout maak nie broers en susters.  Of ons daarvan hou of nie – die 

wêreld lees ons en som ons op.  Die wêreld kyk wat in jou brief staan.  Deur jou 

woorde en deur jou dade, deur jou manier van doen kry mense ŉ indruk van wie en 

wat jy is.  Baie vinnig kom hulle agter wat vir jou belangrik is en wie in jou lewe gesag 

het.  Alles, maar alles, jou lewe, jou werk, jou ontspanning, dit wat jy sê of nie sê nie – 

dit alles is paragrawe in jou brief. 

Die vraag is:  Wat lees hulle daar?  Wat lees hulle in jou getuigskrif? 



 Dink bietjie aan die week wat verby is.   

 Blaai in jou geestesoog deur jou kalender of dagboek.   

 Wie het almal jou pad gekruis, met wie het jy in kontak gekom?   

 Dink bietjie wat die mense in die paragrawe van jou brief gelees het. 

Wat dink jy het die mense in jou brief gelees?  Die opskrif van elkeen van ons se 

briewe is “gelowige”, maar het hulle iets van Jesus in jou lewe gesien en beleef.   

Die hartseer realiteit is dat mense gewoonlik net jou eie verhaal in jou brief lees – 

hulle sien niks van Jesus in daai paragrawe nie. 

Broers en susters.  Ek hoef vanoggend nie eers voorbeelde te noem van hoe ons 

briewe ŉ wanindruk by mense skep nie.  U self weet baie goed met wie jy in aanraking 

gekom het en wat daai mense in jou doen en late gelees het.  Ons gewete spreek ons 

aan. 

7. 

Sommige van julle dink dalk op die oomblik:  “Maar ek wil nie ŉ brief wees nie, nooit 

het ek ingestem om ŉ getuigskrif te wees van Jesus nie.  Ek wil nie, ek is nie lus nie.  

Ek sien nie kans vir die spanning en die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan 

nie.” 

Dalk sou van ons, as ons ŉ keuse gehad het, anders gekies het.  Dalk wil ons nie ŉ 

brief wees nie want ons dink die wêreld sal ŉ verdraaide indruk van Jesus kry.   

Die interessante gemeente, en dit is die grootheid en die wonder van die evangelie, 

niemand van ons kies om ŉ brief te wees nie.  Nee, God verklaar ons eerder tot 

brief.  Hy het ons in Jesus uitgekies.  Ons is die uitverkorenes wat die roepstem van 

God gehoor het.  Dit is die wonder van geloof! 

Maar nog meer as dit moet ons besef dat ons ŉ getuigskrif vir Jesus moet wees 

uit dankbaarheid. 

Vandag moet ons mooi besef dat die wêreld ook na Jesus gekyk het en dat hulle sy 

brief gelees het.   



 In Jesus se lewe, preke, wonders het hulle Jesus se brief gelees.   

 Daar waar Jesus na die kruis op Golgota geloop het, daar waar hy gehang het 

tussen hemel en aarde, verneder en gebreek, het hulle Sy brief gelees.   

 En ja, ook daar waar Jesus van die oop graf geloop het het die wêreld Jesus se 

brief gelees. 

Wat het die mense gelees?  Wat was hulle gevolgtrekking nadat hulle na Jesus gekyk 

het?  Hulle het nie net Jesus raakgesien nie, maar ook God, die een van wie Jesus ŉ 

getuie was.  Hulle het na Jesus gekyk en nie net ŉ mens gesien nie, maar ook ŉ getuie 

van die Vader.  In Jesus se dood, maar veral in sy opstanding het hulle iets van God 

raak gelees. 

Omdat Jesus na die wêreld gekom het, en ŉ geloofwaardige getuie van God was, het 

mense hom begin volg en sy dissipels geword.   

Omdat Jesus in sy sterwe en opstanding die volmaakte getuienis van die Vader lewer, 

omdat ons in die optrede redding onvang, kan ons nie anders as om ook getuies 

van God drie-enig te wees nie.  Kan ons nie anders as om ŉ getuigskrif van Jesus 

te wees nie. 

Vriende: 

Laat elkeen ons ons briewe, ons getuigskrifte dan ondersoek – wat staan daar, wat 

lees die wêreld wanneer hulle jou brief lees? Wat staan in jou getuigskrif 

Amen 


