
28 Desember 
 
Skrifgedeelte: Romeine 14:13-23 
Fokusgedeelte: Romeine 14:17 
 

Die koninkryk van God is ’n saak van gehoorsaamheid, vrede en vreugde 
 
Hoe lyk jou program vir die nuwe jaar? Daar is so baie dinge waaraan ons elke dag 
aandag gee, maar God het ’n duidelike prioriteitslys vir ons in Romeine 14:17 deurgegee. 
Die koninkryk van God is nie ’n saak van eet en drink nie, maar die klem val op die vrede 
en vreugde wat die Heilige Gees gee. 
 
Romeine 14:17 herinner ons aan die woorde van Jesus in Matteus 4:17: “Bekeer julle, 
want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” En dit is waartoe Jesus mense vandag 
nog roep, naamlik om ’n nuwe lewe onder God se heerskappy te lei. Paulus wil in 
navolging van Jesus ons herinner waaroor hierdie nuwe lewe eintlik gaan ... nie oor 
kantlynsake soos wat om te eet of te drink nie. Paulus noem drie sake wat wesenlik is: 
 
 “Gehoorsaamheid aan God” op grond van die feit dat ons geregverdig/vrygespreek is 

(OAV) (om as vrygespreekte te lewe, nie meer slaaf van ’n ou lewe nie). 
 “Vrede”, want die vyandskap tussen God en die sondige mens is opgehef. 
 “Blydskap, want dit is die vreugde wat deur die Heilige Gees weer in ons harte kom. 
 
Onthou: dit gaan nie om jou koninkryk nie, maar God s’n! Dit is waarvoor Christus aarde 
toe gekom het. As jy die koninkryk van God heel eerste stel – as jy geregtigheid laat 
geskied, in vrede met jouself, jou omstandighede en jou medemens lewe, en ten alle tye 
blydskap in die Heilige Gees ervaar (en bring ook!) – dan volg die res. 
 
In Matteus 6 leer Jesus dat ons onsself nie oor môre moet bekommer nie. Jesus sê ons 
moet onsself allereers vir die koninkryk van God beywer, die res sal volg. Spits jouself toe 
op jou primêre doel hier op aarde. Stel die koninkryk van God heel eerste. Maak jou heel 
eerste doel in die nuwe jaar wat voorlê om die koninkryk van God te laat kom, en die res 
van jou lewe sal in plek val. 
 
Sing: Skrifberyming 17-1:6 
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