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Is jy ‘n termometer of ‘n termostaat?   Kom ek verduidelik wat elkeen se funksie is.   
‘n Termometer is ‘n instrument wat staties is en net die temperatuur meet.    
‘n Temostaat     is ‘n instrument wat temperatuur beheer. 
Nou kan ons vra: In die koninkryk van God, is jy ‘n termometer of ‘n termostaat?  Leef jy maar net soos 
wat alles gebeur of verander jy jou omgewing?   Nog nader aan elkeen van ons, is jy maar net nog ‘n 
gelowige of is jy ‘n gelowige wat dinge laat gebeur?      Is jy n dooie lidmaat of ‘n aktiewe lidmaat van 
die kerk? 
 
1 Die Apostel Paulus was ‘n termostaat.      
Paulus het nie maar net gelewe en as die geleentheid hom voorgedoen het die evangelie uitgedra nie, maar 
hy het aktief elke geleentheid gebruik om te lewe tot eer van God.     Paulus het nie die dinge wat met 
hom gebeur het, hom laat beïvloed nie, maar hy het elke geleentheid aangegryp om die evangelie uit te 
dra.   Toe Paulus in die tronk was, nadat hy en Silas gemartel, geslaan en die klere van hul lywe afgeskeur 
is,  het hulle gebid en die lof van God besing.   Hand 16:23-25    “Nadat hulle, (Paulus en Silas)  baie 
geslaan is, is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak.  24  
Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. 25  
Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes 
het na hulle geluister.”    Paulus was nie ‘n slagoffer van omstandighede nie, maar ‘n oorwinnaar van 
omstandighede.   Hy het die tyd uitgekoop.  Hy het vir God gewerk deur die evangelie uit te dra, afgesien 
wat die omstandighede was.   Dit is daarom dat ons in hierdie Skrifgedeelte lees dat Paulus altyd tevrede 
was.  Tevrede om honger te ly, om arm te wees, om koud te kry, om in die tronk te wees.   Fil 3:11-12   
“Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. 12 Ek 
weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet 
sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.”      
 

2 Is jy ‘n termostaat of ‘n termometer?      
Dikwels is ons termostate, as alles goed gaan dan dien ons die Here, as dit nie goedgaan nie, dan verslap 
ons in ons diens.   Ja as dinge nie verloop soos wat ek wil hê dit moet verloop nie, dan is ons dikwels 
ongelukkig en vra vrae aan God.  Hoekom?   Waarom?   Waarvoor?   Waarnatoe? 
Ons dra die evangelie uit as dit goed gaan maar as dit swaar gaan dan verslap ons of andersom, as dit sleg 
gaan raak ons nader aan die Here, maar as dit goed gaan vergeet ons die Here.    So moet dit nie wees nie,    
Ons moet altyd God dien. 
 

3 Hoekom ons ‘n termostaat kan en moet wees!     
Paulus sê in Fil 4:13   “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”    Paulus se krag lê nie in 
homself nie.   Sy krag kry hy van God.   Vir Paulus is dit nie die omstandighede wat bepaal hoe dit met 
hom gaan nie, maar sy verhouding met God.    Sy krag en vreugde kom van iets groter,blywender, meer 
bepalend as rykdom en gerief.   God het Paulus wederbaar op pad na Damaskus en hy het ‘n instrument 
geword in die hand van God.    Paulus besef, in die Naam en in die krag van Jesus Christus, is hy meer as 
‘n oorwinnaar.   Hy kan alles oorkom en is tot alles in staat.   En dit beteken om God te eer en te 
verheerlik en Sy Naam te verkondig.   Paulus het nie op homself staatgemaak nie, maar op Jesus Christus 
wat deur die Heilige Gees kragtig in hom werk.    Kom ons werk kragtig soos termostate met die krag en 
genade van Jesus Christus.    
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