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Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 11:1; 
Heidelbergse Kategismus 32:86 

Doen goeie werke om ons naaste vir 
Christus te wen 

Die doen van goeie werke het ook nog die betekenis dat ons daardeur ons naaste 
vir Christus kan wen. Deur te lewe uit die rykdom van Christus wat ons verlos het en 
ons deur die Heilige Gees goeie werke laat doen, kan ons die wêreld rondom ons – 
wat kwyn in geestelike armoede – jaloers maak. Ons maak hulle op dié wyse begerig 
om te deel in dieselfde geloof waaruit ons daagliks ons krag put. Ons goeie werke sal 
’n magnetiese uitwerking op ons naaste hê. Hulle sal nader getrek word, nie net na 
ons toe nie, maar veral na Christus toe. 

In hierdie verband is dit van besondere belang dat Paulus sê: “Wees my navolgers, 
soos ek ook navolger van Christus is.” Paulus kon sê dat die mense hom moet navolg 
om by Christus uit te kom, want in Galasiërs 2:20 sê hy: “Ek leef nie meer nie, maar 
Christus leef in my” (2014-vertaling; vgl. Fil. 1:21). Die werk en gesindheid van 
Christus kon dus duidelik in die lewe van Paulus waargeneem word. In die lig hiervan 
kan hy sê dat die mense hom moet volg soos hy Christus navolg. 

Hiermee wil Paulus sê dat hy vir sy optrede as apostel en vir die doen van goeie 
werke nie ’n eie lewensfilosofie uitgedink en geformuleer het en dit nou aan ander as 
navolgens-waardig voorhou nie. Nee, hy volg Christus na. In sy doen en late word die 
wil van Christus in woorde en dade geopenbaar, want sy optrede stem ooreen met die 
evangelie van Christus (Fil. 1:27). 

Dáárom, maar ook daarom alleen, kan hy sê: “Wees my navolgers.” En so ’n lewe 
as navolger van Christus is die godvresende lewe waardeur ons volgens die 
Kategismus ons naaste vir Christus kan wen. So ’n lewe moet daar ook by ons as 
navolgers van Christus gevind word. 

Die probleem is egter dat daar dikwels by ons so min van ’n godvresende lewe 
aange-tref word dat ons eenvoudig nie die moed en die geloofskrag het om aan ander 
te sê: “Wees my navolgers, soos ek ook navolger van Christus is” nie. Met so ’n 
gesindheid mag ons geen vrede hê nie. Daarom moet ons ons daarvan bekeer. Dit is 
immers ’n uiters ernstige saak as ons so lewe dat ons ander mense nie na Christus 
trek nie, of nog erger, hulle verhinder om Christus te volg. 

In die lig hiervan moet ons versigtig wees met wat ons doen en sê, want dit kan vir 
ander mense van betekenis wees – ten goede of ten kwade. Daarom moet ons uit 
dank-baarheid om Christus ontwil goeie werke doen sodat ons ons naaste daardeur 
vir Christus kan wen. Dit is ook wat Petrus bedoel as hy sê: “Gedra julle goed onder 
die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder asof julle misdadigers is, God 
op die dag van rekenskap kan verheerlik omdat hulle julle goeie dade gesien het” (1 
Pet. 2:12, 2014-vertaling). Christus sê ook: “Laat julle lig so voor die mense skyn dat 
hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (Matt. 
5:6). 
  


