
Vasbyt in die geloof 

2 Korintiërs 6:1-10 

 
 

‘n Gemeente was opsoek na ‘n pastor. Hulle het toe die pos adverteer en gevra leraars 
moet hulle CV’s saam met hulle aansoeke instuur. Toe die paneel sit om die stapel 
aansoeke te oorweeg, lees een van hulle die volgende CV hardop:  

“Ek is ‘n medewerker van God, en ek wil graag die evangelie in julle gemeente kom 
bedien. Ek is ‘n geleerde man, maar op ‘n tyd was ek ‘n fanatieke nasionalis, ‘n regte 
oproermaker wat mense wat nie soos ek gedink het nie, vervolg en help uitroei het. Ek 
was al ‘n paar keer in die tronk. Ek het meer kere lyfstraf gekry – die volle drag van 39 
slae met ‘n sambok. Ek is ook al tot swaar handearbeid gevonnis. Ek is meestal 
werkloos en moet maar allerlei takies verrig om aan die lewe te bly. Meestal is ek te 
voet op reis van dorp na dorp. Dikwels moet ek honger gaan slaap, dan sukkel ek om 
aan die slaap te raak. Ek sukkel met ‘n liggaamsgebrek; my gesondheid is nie goed nie 
en ek is nie baie sterk nie ... ek is eintlik maar bietjie van ‘n misgeboorte. My vorige 
gemeente het my weggejaag, want hulle het nie van my boodskap gehou nie. My 
medeleraars het ook almal teen my gedraai. Hulle wou my nie as medeleraar aanvaar 
nie.”   

Die paneellede het na mekaar gekyk. Moet ons regtig dié aansoek ernstig oorweeg? 
Hierdie ou voorspel net moeilikheid vir ons gemeente! Maar toe lees hulle tog maar 
verder.  

“Ek het darem ook ‘n paar goeie eienskappe” lui die CV verder. “Die belangrikste is dat 
ek kan vasbyt in die geloof, ek laat my nie onderkry nie. As jy sien waardeur ek al in 
my lewe moes gaan, is volharding my een sterk eienskap. En volharding beteken vir 
my dat ek verbete vashou aan die Here se genade, want dis al wat my nog op my voete 



hou. Maar al die swaarkry het my darem ook begin leer om meer verdraagsaam te 
wees, selfs vriendelik en vol liefde. Ek dink die Heilige Gees is tog aan die werk in my. 
Wat julle moet weet is dat ek egter ‘n vegter is. Ek gebruik die Bybel as wapen in my 
regterhand waarmee ek die onreg en leuens en verleidings aanval en as wapen in my 
linkerhand waarmee ek myself teen die onreg en leuens en verleidinge verdedig. En in 
hierdie geveg help God my, trouens, ek beskou myself as ‘n medewerker van God” so 
sluit die CV af.  

Die aanstellingspaneel was stomgeslaan; hulle het nie eintlik geweet wat om met dié 
aansoek te doen nie. Dit was nou rêrig nie die soort leraar waarna hulle op soek was 
nie. Toe vra iemand op die paneel: “wie is die ou wat hierdie aansoek ingestuur het?” 
Die leser van die CV antwoord toe: “die naam wat hier onderaan geteken is, is ene 
Paulus van Tarsus.”         

Na ‘n lang ruk van stilte merk die ouderling op die paneel op: “miskien het iemand die 
CV spesiaal vir ons gestuur om ons eers bietjie in ons vier spore te stuit en te laat dink. 
Is hierdie CV nie dalk maar net ‘n baie eerlike CV van ons elkeen se eie lewe nie?”   

“Ja”, sê ‘n vrou op die paneel wat altyd dieper probeer dink, “ek dink die CV wil ons 
iets leer van vasbyt, van volharding in die geloof, van sterk staan teen alles wat ons 
geloof bedreig. Dit sê vir ons baie oor wat dit beteken om volgelinge van Jesus Christus 
te wees, en agter Hom aan te loop op sy lydensweg.” 

“Wat bedoel jy?”, vra die ander vir haar. “Kyk”, verduidelik sy, “om vandag ‘n Christen 
te wees, is eintlik maar net so moeilik soos dit vir Paulus in sy tyd was. Christen-wees 
beteken jy’s uitgelewer aan die stampe en stote van die lewe, die oppe en die affe. 
Christen-wees beteken daar gaan baie dinge wees wat ons wil verlei, weg van ons geloof 
af.  

Christen-wees het egter nie net affe nie, maar ook oppe. En die oppe maak dat ons kan 
vasbyt. Ons deel in die lyding van die wêreld, ja, maar ons word ook nie daardeur 
oorweldig nie – juis omdat ons kan vasbyt in die geloof, verbete kan vasgryp aan die 
genade. Christen-wees beteken nie ‘n ontsnapping uit die wêreld met al sy swaarkry 
en verleidinge nie. Ja, daar is tye wanneer ons in oneer verval, maar ook tye waarin 
ons geëer word. Ons word  dikwels belaster, vals beskuldig, uitgeskuif, uitgelag, maar 
soms word ons ook lof toeswaai. Ons word dikwels diep bedroef, maar deur die genade 
kan ons tog blymoedig aangaan. Ons is swakke, sterwende mense, soos alle mense 
maar is, en tog weet ons van die ewige lewe, hou ons daaraan vas dat ons dié ewige 
lewe gaan beërwe. Ons is meestal arm, maar eintlik weet ons dat ons skatryk is – want 
staan in ‘n liefdesverhouding met God ... ja, dis ons wat so arm voorkom wat ander 
mense kan ryk maak deur ons grootste skat met hulle te deel – die skat van God se 
liefde. Dis wat dit beteken om vandag nog Christen te wees – om te midde van al die 
swaarkry tog vas te byt in die geloof, wetende dat ons uit die krag van God kan leef.” 

“Dis waar wat jy sê”, antwoord die stil omie op die paneel saggies. “As Christene moet 
ons leer om vas te byt al gaan dit hoe swaar. Dis tog wat Paulus se lewe ons leer. Maar 
die probleem is” sê hy heel ernstig, “ekself kry dit nie reg om te volhard nie. My geloof 
is nie sterk genoeg nie. Ek kry dit selfs nie reg om aan die genade vas te gryp nie, of om 
te bly hoop nie – soms raak alles vir my net te veel. Wat gebeur as ek dan die dag moed 
opgee, nie meer kan volhard nie?” 

Weer is daar ‘n lang stilte tussen die paneellede. Toe blaai die vrou op die paneel, sy 
wat altyd dieper dink, na 2 Korintiërs 6:2 – want dis die Ou Testament teks wat Paulus 
van Tarsus op sy CV aangehaal het. Daar staan: “Op die regte tyd het ek na jou 
geluister, en op die dag van verlossing het Ek jou gehelp. Kyk, nou is die gunstige tyd, 



nou is die dag van verlossing!” As ek dit reg lees, sê sy, gaan volharding nie in die eerste 
plek oor iets wat ons doen nie. Dis God self wat daarin volhard om ons vas te hou in sy 
genade. Dis Hy wat ons verlos op die regte tyd. Hoe doen Hy dit? Deur sy Woord as 
wapen vir aanval in ons regterhand en as wapen vir verdediging in ons linkerhand. En 
deur die Gees van Christus wat in ons werk. Daarin lê ons vasbyt rêrig: dat dit die Here 
is wat volhard daarin om ons in sy genade vas te hou. Dis Hý wat met ons volhard.  

“Dalk moet ons tog maar vir Paulus as ons leraar kan beroep”, besluit die paneel toe.     

        


