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Vraag: Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende
verlos is?

Romeine 6:13

En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde
as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel
julleself tot beskikking van God as mense wat uit die
dode lewend geword het, en julle lede as werktuie
van geregtigheid in die diens van God.
Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge
van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende,
heilige en aan God welgevallige offer dit is julle
redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld
gelykvormig nie, maar word verander deur die
vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef
wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van
God is.

Antwoord: Omdat Christus
Romeine 12:1-2
ons, nadat Hy ons met sy
bloed gekoop het, ook deur
1
sy Heilige Gees tot sy
ewebeeld vernuwe sodat ons
Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle
met ons hele lewe bewys
1 Korintiërs 6:20
1 Petrus 2:5

1 Petrus 2:9

dat ons God dankbaar is vir
2 Matteus 5:16
sy weldade en Hy deur ons

liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n
geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike
offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus
Christus.
Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike
priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom
verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat
julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare
lig,
Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle
goeie werke kan sien en julle Vader wat in die
hemele is, verheerlik.

Julle moet geen deel van julle liggame in diens van
die sonde stel as ‘n werktuig om goddeloosheid te
bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as
mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel
elke deel van julle liggame in diens van God as
werktuig om te doen wat God wil.
En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond
van die groot ontferming van God: Gee julleself aan
God as lewende en heilige offers wat vir Hom
aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens
wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie
sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle
verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle
ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir
Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God
dus in julle liggaam verheerlik.
Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike
huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike
offers te bring wat deur Jesus Christus vir God
welgevallig is.
Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike
priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die
eiendomsvolk van God, die volk wat die
verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle
uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle
goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel
is, verheerlik."

geprys word.
1 Petrus 2:12

Matteus 7:17
Galasiërs 5:6

Verder, sodat ons vir onsself
uit die vrugte van ons geloof 3
Galasiërs 5:22
sekerheid kan kry,

en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon,
sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van
kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke
wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van
besoeking.
So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar 'n slegte
boom dra slegte vrugte.
Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg
die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat
deur die liefde werk.
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede,
lankmoedigheid,
vriendelikheid,
goedheid,
getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

2 Petrus 1:10

Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer
om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as
julle dit doen, sal julle nooit struikel nie.

Romeine 14:19

Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge
stigting dien.

en
ons
deur
ons
godvresende
lewe
ons
4
naaste ook vir Christus kan
1 Petrus 3:1-2
wen.

Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans
onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord
ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die
vroue sonder woorde gewin kan word as hulle jul
reine, godvresende wandel aanskou het.

Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat, al
praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is,
hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan
verheerlik op die dag van afrekening.
Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar ‘n slegte
boom dra slegte vrugte.
In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is
of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die
liefde tot dade oorgaan.
Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde,
vreugde,
vrede,
geduld,
vriendelikheid,
goedhartigheid, getrouheid,
Daarom, broers, moet julle julle des te meer
daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat
God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge
doen, sal julle nooit struikel nie.
Laat ons ons dan beywer vir die dinge wat die
onderlinge vrede en opbou bevorder.
Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees.
As daar van julle is met mans wat nie die woord van
God glo nie, en die mans sien hoe godvresend julle is
en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir
Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle
vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om ‘n
woord te sê nie.

