
2 Korintiërs 6:1-13 

Vooraf 

Vandag is die vierde Sondag van Koninkrykstyd. Hiermee fokus ons op God wat hier en nou Koning is. 

Agtergrond 

Paulus is gebore in Tarsus in Silisië tussen ongeveer 1 tot 

5 n.C. Volgens Hieronymus was sy familie van Galiléa, 

maar het in 4 v.C. na Tarsus verhuis. Hy was dus ’n Jood, 

met die Hebreeuse naam Saulus (dit beteken begeer), uit 

die stam van Benjamin, maar het ook Romeinse 

burgerskap gehad, met die Latyns-Romeinse naam 

Paulus (dit beteken klein), vermoedelik weens sy verblyf 

in Tarsus. Dit is moontlik dat sy pa ’n slaaf van ’n 

Romeinse burger was, dat dié hom vrygelaat het, en hy 

op dié manier self burgerskap verkry het. Daar is egter nie meer inligting daaroor beskikbaar nie.   

Terloops – Lukas begin in Handelinge die naam Paulus gebruik (Hand 13:9) wanneer dié op sy eerste 

sendingreis vertrek en die Grieks-Romeinse wêreld betree, ironies genoeg, terwyl Lukas die verhaal 

van Sergius Paulus vertel, die goewerneur wat in Siprus gelowig word. 

Terug na sy kinderlewe: Sy familie het kort na sy geboorte na Jerusalem verhuis, waar hy grootgeword 

en opgevoed is aan die voete van die Fariseër Gamaliël.  Hy was goed bekend met die situasie in 

Jerusalem, en die Jode het sy storie goed geken. Sy pa was immers ook ’n Fariseër.  Trouens, hy was 

’n vertroueling van die priesterhoofde. 

Hoewel Paulus ’n bietjie jonger as Jesus was, moes hy dus waarskynlik baie bewus gewees het van die 

gebeure rondom Jesus in dié se verhoor in Jerusalem, soos sy betrokkenheid by die steniging van 

Stefanus ’n paar maande later getuig. 

As vurige Jood was hy egter aanvanklik ’n vervolger van die Christene.  Sy leermeester se gematigde 

optrede het nie sy gedrag bepaal nie. Op pad na Damaskus het egter die groot ommekeer gekom in 

die vroeë 30er jare n.C. Hy begin om Christus te verkondig, word na Tarsus gestuur toe daar ’n opstand 

teen hom kom, en vertoef ’n tyd in Arabië.  Drie jaar later besoek hy vlugtig Jerusalem en gaan van 

daar weer terug na Sirië en Silisië. 

’n Geruime tyd later, ongeveer 10 jaar, gaan Barnabas hom in Tarsus soek en bring hom na Antiogië 

in Sirië, waar hulle ’n tyd lank saam arbei. Dit is moontlik dat Paulus in sy tyd in Tarsus gemeentes in 

Sirië en Silisië gestig het, hoewel dit nie met sekerheid gesê kan word nie. 

Hierna volg Paulus se beroemde wêreldsendingreise, waarvoor hy nie net direk na sy bekering in die 

tempel in Jerusalem geroep is nie, maar in Antiogië deur die gemeente en die Here self afgesonder 

word.  Sy reise begin ongeveer 48 n.C.   

1. Saam onderneem hy en Barnabas die eerste sendingreis na Siprus en Klein-Asië, en saam word 

hulle na Jerusalem gestuur om die eerste groot kerkvergadering namens Antiogië daar by te 

woon.  



2. Nou volg die tweede sendingreis, met Silas en later Timoteus en Lukas as medewerkers, na 

Klein-Asië, Masedonië en Griekeland en ’n jaar en ’n half verblyf in Korinte, waar hy die 2 

briewe aan Tessalonika skrywe.  

3. Die derde reis gaan deur dieselfde streke, met onder andere meer as twee jaar in Efese, waar 

hy die briewe aan Korinte skrywe.  

Dan gaan hy terug na Jerusalem, waar hy voor die Sanhedrin verskyn, na Sesarea gestuur word, en 

twee jaar lank gevange bly. Van daar word hy na Rome gestuur, waar hy ook twee jaar lank gevange 

gehou word. Daar is ’n moontlikheid dat Paulus toe vrygelaat is en van die reeds genoemde gebiede 

weer besoek  en selfs ook Spanje, hoewel laasgenoemde nie histories bevestig kan word nie. Maar hy 

word, moontlik in ’n tweede gevangenskapsverblyf in Rome, tereggestel in die middel 60er jare n.C. 

Inleiding 

John Harper was ’n Baptiste-predikant in Glasgow en was 

oppad  om ’n reeks preke in Chicago te gaan lewer. Hy is op 

29 Mei 1872 gebore en het op die ouderdom van dertien 

tot bekering gekom. As jongman het hy by  papiermeule 

gewerk maar die Evangelie in eenvoud verduidelik aan 

almal rondom hom. Dikwels het hy op straathoeke die 

Evangelie verkondig. Hy het later leding geneem by die 

Baptiste se sendingaksie en die gemeente het gegroei van 

vyf-en-twintig tot meer as ’n honderd. In 1910 is hy na die 

Walworth Rod Church in Londen beroep. Ook die gemeente 

het vinnig gegroei as gevolg van sy passie vir mense en sy 

ywer. Toe het die Moody Memorial Church van Chicago 

hom genooi vir ’n reeks spesiale dienste. Sy vrou is tydens 

sy dogtertjie Nina se geboorte dood en sy het orals saam 

met haar pa gereis. Op 10 April 1912 het hulle aan boord 

van die Titanic gegaan. Op die dek van die skip het hy 

iemand ontmoet wat later ’n aangrypende storie oor John 

Harper vertel het. “Die aand wat 

die Titanic gesink het, is ek van die dek af in die see gegooi. Ek het daarin 

geslaag om ’n stuk dryfhout in die hande te kry en het daaraan geklou. Die 

water was ysig koud. Skielik het ’n brander ’n man na my kant toe gestoot. 

Dit was John Harper. Ek was ook van Londen en het hom dikwels daar sien 

optree. – hoewel ek nooit sover gekom het om ’n bekeringsbesluit te neem 

nie. Daardie nag het y – net soos ek – aan ’n stuk dryfhout vasgeklou. Met 

bibberende lippe weens die yskoue water, was sy eerste woorde aan my: 

‘Meneer, is jy gered?’ ‘Nee, ek is nie’ het ek benoud geantwoord. Hy het in 

die donker geroep: ‘Gee dan jou lewe oor aan Jesus Christus, jy sal gered 

word.’ Die branders het vir John Harper weggedryf, maar ’n rukkie later het 

die krag van die water hom weer by my uitgebring. “Is jy nou gered?’ het 

hy geroep. ‘Nee’ het ek geantwoord.’ ‘Gee jou oor aan Jesus Christus...’ 

Voor hy sy sin kon voltooi, het hy sy greep op die dryfhout verloor en voor 



my oë verdrink. En daar, alleen in die nag met meer as ’n kilometer water onder my, het ek Christus 

as my Verlosser aangeneem. Ek is John Harper se laaste bekeerling.”  

’n Byna ongelooflike storie. ’n Storie van iemand se passie vir mense wat selfs in ’n stryd om lewe en 

dood nog uitgereik het na ander. ’n Passie vir mense wat ons ook by Paulus sien en wat alle gelowiges 

moet hê.   

Ons tema vanoggend: Leef met ’n passie vir mense! 

1. Paulus se passie 

Paulus self is onder druk hier in Korintiërs 6. Hy het die Evangelie in die wettelose stad Korinte gaan 

verkondig. Hy het hard gewerk in die stad en daar het ’n gemeentetjie ontstaan. Hy self het geheg 

geraak aan die mense. Na ’n ruk is hy weg uit Korinte en het die gemeente gelaat in die hande van 

betroubare leiers. Daarna het ’n klompie valse leraars begin werk in die gemeente en Paulus se werk 

ondermyn. Hulle het hom as ’n swakkeling afgemaak en van onegtheid beskuldig. Hulle het verkondig 

dat hy nie ’n ware apostel is nie omdat hy nie een van die twaalf was nie. Hulle het hom verkwalik vir 

sy lewe voor sy bekering. Die gemeente het die dinge begin glo en toe Paulus hulle weer besoek het, 

het hy ’n koue skouer by hulle gekry.  

Dit is die rede vir hierdie hoofstuk in sy brief. Hy wil die gemeente in Korinte oortuig van sy eie passie 

vir mense –veral ook vir hulle in Korinte – en hy wil hulle oproep om meer passie vir mense te toon. 

Hy doen dit teen die agtergrond van die vorige hoofstukke. Hulle as apostel verkondig met die 

Evangelie van Jesus Christus. Hulleself is swak en vol foute –hy vergelyk hulleself met kleipotte. Die 

kleipotte is gebruik om waardevolle items in te bêre. Die pot was niks werd nie en kon maklik breek. 

Maar die skat binne in die pot is beskerm. Die skat binne in hulle is die Evangelie. Die Evangelie wat 

hulle verkondig is ’n boodskap van versoening. Dit bring versoening tussen God en mens en ook mense 

onderling. Hierdie boodskap maak mense passievol.    

Die boodskap van versoening het Paulus passievol gemaak. Dit het die gemeente van Korinte passievol 

gemaak. Ongelukkig het die gemeente hierdie passie verloor – en Paulus wil dit weer aanwakker. 

Paulus gee ’n getuigskrif van sy passie. Sy passie maak dat hy uitgeken wil word as dienaars van God. 

Dit is sy oogmerk. Niemand moet ooit na hom die vinger kan wys in sy bediening nie. Hy wil nie 

aanstoot gee nie. Daarom het hy met geduld opgetree. Selfs te midde van verdrukking, ontberings en 

nood het hy geduldig gebly.  Al is hy geslaan of in die tronk gegooi, al het hy in betogings geland, al 

moes hy swaar werk, nagte sonder slaap deurbring en honger ly –steeds het hy geduldig gebly. Hy 

beskryf sy optrede as onberispelik.  Altyd met begrip, verdraagsaamheid en vriendelikheid. Hy getuig 

verder dat hy dit gedoen het deur die Heilige Gees en die krag van God. Die rede vir sy optrede was 

opregte liefde. Hy is gerig deur die woord van  waarheid. Hy was ingestel om die wil van God te doen.   

Dit het gelei tot gemengde reaksie. Soms het hy eer ontvang, ander kere oneer. Soms lof, ander kere 

beledigings. Soms is hy as verleier beskou, ander kere as betroubaar, soms as onbekende, soms as 

bekende. Soms as dooie, ander kere as lewende. Hyself het anders opgetree as wat van hulle verwag 

is. Ander het gedink hy is arm, maar hy het geweet hy besit ’n ander rykdom. Ander het gedink hy is 

bedroef, maar hy was vol blydskap.   



Paulus beskryf sy passie as iemand wat sy hart oopgemaak het. Die vorige Afrikaanse vertaling praat 

van iemand wat sy hart verruim het. Ons sou ook kon sê: iemand wat omgee. Dit was Paulus se passie. 

Al het hierdie gemeente hom ’n koue skouer gegee, gee hy vir hulle om. Hy het ’n passie vir hulle. 

2. Korinte se verlore passie 

Paulus doen ’n beroep op die gelowiges in Korinte: Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het. Hy het 

sy hart vir hulle oopgemaak. Hulle moet hulle harte vir hom oopmaak. Hy rig hierdie versoek soos ’n 

pa aan sy kind. Hy is immers hulle geestelike vader. Dit is deur sy passie dat hulle tot bekering gekom 

het. Hulle moet hulle harte wyd oop maak. 

Hierdie oproep is nie maar net ’n terloopse saak nie. Dit raak die kern van die Evangelie. Dit tas die 

versoening wat God bewerk het aan. As hulle nie ’n passie het vir mense nie, maak hulle God se genade 

ongedaan. Dan was God se genade wat hulle met God en met ander mense versoen het tevergeefs, 

nutteloos.  

Paulus beklemtoon die erns van hierdie oproep nog verder as hy ’n vers uit Jesaja 49:8 aanhaal. 

Hiermee plaas hy die klem op dringendheid van die saak. Hy praat van ’n regte tyd, ’n dag van redding. 

Paulus wil hiermee sê: Moenie uitstel nie, nou is die tyd om julle passie terug te kry. Nou is die tyd om 

weer passievol teenoor hom te wees. 

3. Linden se passie 

Kom ons maak dit persoonlik – Linden se passie ja, maar ook my en jou passie. Het ons ’n passie vir 

mense? Dring die Evangelie ons om passievol om te gaan met alle mense. Om soos Paulus ter wille 

van die Evangelie te verdra en te verduur. Om met geduld en vriendelikheid van ter wille van die 

Evangelie te volhard. Om al word ons negatief beoordeel – ter wille van die Evangelie – passievol te 

bly. 

Ja, ons kan en mag nie koue skouers uitdeel vir ander nie. Al is hulle dalk anders, al tree hulle anders 

op, al stem ons nie saam met wat hulle doen nie, al is dit nie vir ons lekker en maklik nie.  Koue skouers 

is uit, passie vir mense is in. 

Ja, al dryf ons in koue yswater vasgeklem aan ’n stuk dryfhout rond, ons moet passievol wees oor 

mense. Die Evangelie maak ons passievol.  

 


