
Die Rotteresies gaan ’n wonderlike ewige einde hê 
God gee ’n belofte van wat die ons vreugdevolle einde... 

Die begin van ’n wonderlike ewigheid! 
Maandag 18 Oktober 2021 

Fil 2:16-18 
 
Almal van ons is ernstig besig om elke dag jou verantwoordelikheid na te kom en te werk.   
Dikwels is ons so vagevang in hierdie mallegejaag dat ons dit ‘n rotteresies noem.  Die wêreld 
stop nie. Om te oorleef in hierdie rotteresies is dit dikwels so dat jy moet veg om te kry wat jy 
wil of wil bereik en dan dink jy jy is gelukkig. 
 
Paulus is die man wat duidelik aan ons wys hoedat ons moet lewe om te kan werk.   Nie hoe ons 
moet werk om te kan lewe nie.  Ons moet eerstens met blydmoedigheid lewe vanweë die lewe 
wat God aan ons gegee het.     Inteendeel dit is God wat ons gewillig en bekwaam maak om Sy 
wil uit te voer. 
 
Dit is as jy biddend tot eer van God leef dat jy weet dat jy  ‘n ligdraer van God is.    As jy 
biddend elke dag vra na God se wil, wat God wil hê dat ons moet doen, dan is dit so dat Hy aan 
ons deur sy Woord en die Heilige Gees, openbaar wat sy wil is. 
 
Ja as jy weet jy doen die dinge wat tot eer van God is, wat in die lig is, wat opreg is, wat eerlik is 
dat jy vrede het. 
Maar as jy die rotteresies hardloop en net doen wat jy moet doen en geld maak en eer soek en 
agter die wêreld aanhardloop, dat jy ontevrede is, onvergenoegd voel en nie innerlike vrede vind 
nie. 
 
Jesus Christus het op aarde gelewe en altyd gevra na die wil van God. 
Jesus het altyd gebid tot sy Hemelse Vader. 
Jesus het altyd gevra, nie soos Ek wil nie maar soos U wil 
 
Ja Hy het tot aan die kruis gehoorsaam gebly.  Hy het in ons plek aan die kruis gehang, betaal 
met sy eie bloed en liggaam sodat ons die lewe kan hê. 
 
Daarom moet ons uit, in en deur ons geloof leef.   Geloof in die Drie-Enige Verbondsgod. 
Ons geloof, dit is ons afhanklike lewe van God ons Hemelse Vader deur Jesus Christus, is ‘n 
offer in diens van God. 
 
Dit is wat God van ons vra in Ps 50:14  “Lof is die offer wat jy aan God moet bring.” 
 
Kom ons wees soos Paulus bly vir elke broeder en suster en kind wat God dien.   
Kom ons wees bly as ons God se wil doen.   
Kom ons wees bly want daar is vreugde in God se diens. 
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