
God stel ons in staat om sy wil uit te voer! 
Donderdag 14 Oktober 2021 

Fil 2:13 
Ons het gelees  in Fil 2:12,14-16, dat ons gehoorsaam aan God moet bly.  M.a.w. dat ons wil en 
moet doen wat tot eer en verheerliking van God is.   Ons moet as verloste mense lewe, as 
christene wat tot eer van God leef. 
MAAR… Hoe kan ons dit bereik?   
       Hoe is dit vir ons moontlik?   
                  Kan ons as sondaars so lewe? 
 
God moet IN ons werk voordat Hy DEUR ons kan werk!  Hierdie beginsel sien ons dwarsdeur 
die Bybel.    

• Moses moes eers 40 jaar lank toegerus word deur God, voordat God deur hom begin 
werk het.  Daarom moes hy vlug uit Egipte, toegerus word agter die skape, God ontmoet 
by die brandende doringbos en homself aan God oorgee, voordat hy Israel uit Egipte kon 
lei.    

• Die Apostels moes vir drie jaar deur Christus opgelei word, voordat hulle op hulle eie 
kon gaan werk. 

 
Dit is belangrik om deur God voorberei te word om vir Hom te werk. 
Fil 1:27,28  “Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van 
Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte 
hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie  
28  en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van húlle 
ondergang en van júlle redding, en dit kom van God.” 
Fil 2:12  “…Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe.” 
 
Dit is wanneer jy jouself aan God oorgee, dat jy werklik jou leiding van God soek dat jy in 
afhanklikheid van Jesus Christus lewe, dat die Heilige Gees in jou werk, dit is wanneer God in 
jou woon en werk. 
 
Jesus leer aan ons in Joh 14:17 dat die Gees van die waarheid in ons moet bly en wees en 
werk.    Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. 
Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. 
 

• God werk in ons deur die Woord.  1 Tes 2:13   Daarom moet ons dit geniet om die 
Woord te lees, om die Woord te ontvang en om die Woord toe te pas in ons lewens. 

• Die Heilige Gees werk in ons deur ons in ons gebede te lei.  Ef 3:20 
• Lyding is hoe God ons ook toerus om al meer suiwer vir Hom te lewe. 1 Petr 4:12-19   

Ja Paulus self wat in die tronk was en geslaan en in die diepste duisternis was, het tot eer 
van God lofliedere gesin.  Hand 16:19-33. 

 
Ef 3:20,21  “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as 
wat ons bid of dink, 21  aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met 
Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.” 

God stel ons in staat om vir Hom te lewe.  
Soek dan die lewe in en deur God. 
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