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2 Kor 6:14 
“Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? 

Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis?” 
 
Hoe moet ons as christene in vandag se tyd lewe?   Moet ons onsself afsonder van die sondige wêreld.   

Dit sou baie moeilik wees, want ons leef in ‘n goddelose wêreld.  Ons koop by baie heidene.  Ons werk 

vir heidene of ander gelowiges.  Daar is ‘n a-godsdienstige gees vandag.  Daar is nie meer ‘n algemene 

christenskap wat vanuit die regering, die owerhede en die skole uitgaan nie.   En ons moet verseker opreg 

bly en nie met die wêreld saamleef nie. 

 

Ons Skrifgedeelte leer nou aan ons:  “Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie.”   

En tog het ons Here Jesus Christus self die opdrag gegee dat ons na alle nasies toe moet gaan in Mat 

28:19,20  “ Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van 

die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en  20  leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 

En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”  En selfs daarvoor het Jesus 

Christus aan ons belowe dat Hy altyd by en met ons sal wees.  Hand 1:8   

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in 

Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” 

 

Die Rooms Katolieke het die probleem aangepak deur Kloosters te bou en in afsondering te gaan leef.  

Monnike en Nonne het in afsondering geleef en so van die wêreldse invloede probeer ontslae raak. 

 

Die probleem was dat die gemeente van Korinthe aan die een kant gehoorsaam wou wees, maar aan die 

anderkant met die wêreld wou saamleef.   Hulle wou burgers van die hemel en van die wêreld wees.  Die 

Skrif is tog duidelik, in Mat 6:24  “Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder 

ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én 

Mammon dien nie.”     

 

Leef daarom altyd as ‘n christen, by die skool, by jou werk, op universiteit, op die sportveld, in jou 

besigheid, wat en waar jy ookal is moet jy jou lig laat skyn.    

• Jy kan jou nie uit die wêreld afsonder nie, maar jy moet nie die wêreldse praktyke volg nie. 

 

Wim Vergeer verduidelik dit as volg:  “Volledige toewyding aan God beteken: met jou lewe moet jy wys 

dat jy God vertrou.  Dit beteken:  VIR die Here en TEEN ongeloof kies.  Byvoorbeeld:   

• Jy kies die opwinding van ’n onmoeting met die Here bo die opwinding wat sport kan bied.   

• Jy kies om die versorging wat God gee te aanvaar, eerder as om ‘n oneerlike sakevennoot in 

winsbejag te volg.   

• Jy kies die vrolikheid van lofprysing aan God bo die joligheid van drinkekbroers.   

Jou hele lewe bestaan eintlik uit sulke keuses wat jou afskei van die ongelowige manier van doen.  As jy 

mooi daaroor nadink is sulke keuses eintlik ook in die beste belang van ongelowiges en kerkloses.”   

                                                                                                   (Vergeer, W. 2007. ’nVaste Geloof. p.131) 

 
So om nie met die ongelowiges in dieselfde juk te trek nie, beteken nie om jou van die wêreld en sy 

mense te onttrek nie.   Dit beteken dat jy as ‘n Christen jou lig moet laat skyn, ook tussen die 

ongelowiges.  Maar moet nie ‘n sondige lewe lei of sondige praktyke navolg soos hulle nie, maar leef 

soos wat God van ons verwag in die Woord. 
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