
Vrydag 28 Augustus 
 
Skrifgedeelte: Prediker 7:13-18 
Fokusgedeelte: Prediker 7:16-17 
 

Christus se regverdigheid gee aan jou ’n verstandige lewe 
 

ie Prediker gee advies oor die verhouding tussen sonde en genade van 
die Here in ’n mens se lewe. Aan die een kant kom die opdrag om nie te 
regverdig te probeer wees nie, en aan die ander kant om ook nie aan te 

hou om verkeerd te doen nie. Dit blyk of dit teenstrydig is: moenie sondig nie, 
maar moet ook nie te regverdig probeer wees nie. 

 Die Fariseërs het in Jesus se dae probeer om absoluut regverdig te wees 
deur God se wet op te deel in reëls en dit streng na te kom (Matt. 15:3-8). Die 
sonde hierin was dat hulle gedink het dat dit binne hulle bereik is dat hulle self 
in die regte verhouding met God kan kom. Juis daarom waarsku Jesus dat jou 
regverdigheid meer moet inhou as dié van die Fariseër (Matt. 5:20). Hulle het 
eenvoudig net nie hulle eie sonde raakgesien en daarmee saam die behoefte 
aan ’n Verlosser nie. 

Aan die ander kant van dieselfde muntstuk kom die advies om ook nie aan 
te hou om verkeerd te doen nie. As jy nie te regverdig moet wees nie, moet dan 
ook nie opsetlik sonde doen nie. Moenie dink dat as jy meer sonde doen, die 
genade sal toeneem nie. Ons is dood vir die sonde. Ons sondige mens is saam 
met Christus gekruisig sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is 
saam met Christus deur die magsdaad van God uit die dood opgewek. 

Lewe daarom in erkenning van jou sonde: dat jy nie deur jou eie prestasie in 
volmaakte regverdigheid voor God kan leef nie. Leef so dat jy jou geregtigheid 
buite jouself, in die volkome verlossingswerk van Christus soek en ook met ’n 
opregte strewe om in dankbaarheid te lewe volgens God se wil. 
 
Sing: Psalm 40-1:5 
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