
~ 2 ~	
 

Saterdag 1 Desember 
Skrifgedeelte: Filippense 2:12-18 Fokusgedeelte: Filippense 2:13; 

Heidelbergse Kategismus 45:116 

Om	dankbaar	te	kan	wees,	is	genade	
Ons kan hierdie deel van ons Belydenis nie mooi verstaan as ons nie weer teruggaan 

na Sondag 32 wat die gedeelte oor ons dankbaarheid inlei nie. Die vraag daar is: Waarom 
doen ons goeie werke as ons net uit genade verlos is? Die meeste mense sal antwoord: 
Uit dankbaarheid. Ons bely egter meer as dit. In Sondag 32 bely ons dat ons goeie werke 
doen omdat Christus ons deur sy Gees herskep na sy ewebeeld. ’n Lewe van dankbaar-
heid is volledig afhanklik van Christus se werk in ons. 

Dit word so duidelik bevestig wanneer Paulus die gemeente in vers 12 oproep om ge-
hoorsaam aan die Here te wees, maar dan weer in vers 13 beklemtoon dat dit God is wat 
in ons werk om volgens sy wil te lewe. Ja, die gemeente kan net vermaan word om ge-
hoorsaam te wees omdat hulle daarin heeltemal afhanklik van die Here is. Christus wat vir 
ons aan die kruis gesterf het, beweeg ons deur sy Gees om daarvoor dankbaar te wees 
met ’n gehoorsame lewe. 

Worstel jy met jou eie ondankbaarheid? Word jy dikwels moedeloos met jouself? ’n 
Lewe van dankbaarheid begin in swakheid met gevoude hande op jou knieë. Dankbaar-
heid begin juis waar ek bely dat ek uit eie krag nooit dankbaar kan wees vir al God se 
goedheid nie. 

Daarom is die gebed die vernaamste deel van ons dankbaarheid, want ons dankbaar-
heid begin in die erkenning van ons swakheid. Dis die grootste dankbaarheid om alles van 
God te verwag, om jou hele lewe in Hom te vind, om juis vir jou lewe van dankbaarheid 
ook volledig op Hom te vertrou. 

Hoe groot is die Here se genade nie! Val op jou knieë en verwag alle goeie dinge van 
Hom, verwag dit ook van Hom dat Hy jou deur sy Gees en Woord sal help om dankbaar te 
lewe. 
Sing: Psalm 116-1:1, 7, 10 
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