
24 Maart 2 Korintiërs 6:1-7 
 (Teks: 6: 1) 

Leef uit die genade 
Ons praat so maklik oor die genade van God, maar leef ons ook uit 
hierdie genade? In sy genade het God 'n ruil bewerk: Ons sonde word 
op Christus gelê en die geregtigheid van God op ons. So kry ons deel 
aan die versoeningswerk. Ons is begenadigdes. In sy genade het God 
my in Christus sy kind gemaak. 

Die aanvaarding van hierdie versoening moet egter 'n praktiese 
uitwerking in die daaglikse lewe van die gelowige hê. Die genade wat in 
Christus ontvang is moet iets aan die praktyk van my lewe verander. En 
dit moet nou gebeur, nie eers wag nie. Wie die genade ontvang het, 
moet ook doen. Die gelowige is 'n bedienaar van die versoening. Ons 
optrede as gelowiges mag nie mense afskrik om Christus te volg nie. 
Die genade wat ek in Christus ontvang het, bring: 

 'n Onberispelike lewe: Deur die bloed van Christus is ek skoon 
gewas. Ek moet dus heilig lewe, want God is heilig. My motiewe 
moet suiwer wees, my hande onbevlek en my gewete onbelas. 

 'n Lewe met begrip: Ek soek God se wil. Deur die verligtende werk 
van die Heilige Gees bestudeer ek God se wil soos geopenbaar in 
sy Woord. In hierdie wil verkondig ek orals, ek leef dit. 

 Verdraagsaamheid: Verdra geduldig en wag. Liefde is geduldig. 

 Vriendelikheid: Jy tree so op dat jy ander nader trek. 
Vriendelikheid is die vrug van die Gees. 

In sy genade stel God ons in staat om te leef soos sy kinders: 

 Deur die Heilige Gees word ons gelei in ons denke, gevoele en wil 
 God se liefde dring ons 
 Die Woord is 'n wapen vir aanval en verdediging 

Leef uit die genade van God, want dan sal jy rus, vrede en sekerheid hê. 

Sing Psalm 145:1,2,12 Ds. T.C. de Klerk (Vryheid) 


