Sondag 29 Mei 2011 Ds Willem Kotze
Broers en susters in ons Here Jesus Christus, daar is seker nie een van ons wat êrens in ons lewens iets
met sywurms te doen gehad het nie.
Want sywurms is eintlik net so deel van ‘n kind se skoolloopbaan as wat dit is om te leer lees en skryf.
Op ‘n dag is dit skielik net sywurmkoors. Dit kos net een kind om op ‘n dag met sy sywurms by die skool
aan te kom en ‘n week later loop die hele skool met sywurms.
En julle kinders weet mos hoe lekker dit is om met sywurms te boer. En pa en ma ken die konsternasie
van sywurms in die huis. Elke dag se moerbeiblare wat vir die spul gevoer moet word. Die vormpies wat
uit karton geknip word om te sien of die wurms dit gaan toespin.
Maar sywurms leer ons ook baie oor die proses van metamorfose.
Ons het in ons voorbereiding vir hierdie Nagmaal met ons huisbesoektema, ‘n bietjie gepraat oor die
proses van metamorfose.
Kom ek raak dit net weer vinnig aan, ook t.w.v ons kinders.
Metamorfose is ook die griekse woord wat Paulus hier in Rom 12:2 gebruik om te praat van ons
verandering, hoe die Here ons as mense van sondaars verander na mense wat verlos is, gered is.
En die proses van metamorfose kan by sywurms duidelik gesien word.
Julle sal onthou dat ‘n mens eers ‘n klomp eiertjies kry, en uit hierdie eiertjies kom die wurmpies. En so ‘n
sywurmpie word al groter en groter, hoe meer blare hy eet, hoe groter word hy, van hulle amper so groot
soos my vingers.
En dan op ‘n dag begin so ‘n sywurm homself toespin. Spin homself toe in ‘n kokon, en daarbinne gaan hy
dood en word ‘n papie.
Eintlik moet ons sê : die wurm gaan dood en word ‘n lewende papie.
Want in daardie kokon is daar nie nou ‘n dooie ding nie – ja, daar’s nie meer ‘n wurm nie, maar daar’s ‘n
lewende papie daarbinne. Die wurm het eintlik net in ‘n papie verander.
En nou gebeur nog iets aangrypends. Hierdie papie word ‘n mot. As jy weer eendag kyk dan sien jy
hoedat ‘n mot besig is om ‘n gaatjie deur hierdie kokon te vreet en dit self daaruit te wikkel. En skaars uit of
dit begin eiertjies lê, honderde eiertjies. En klaar daarmee gaan die mot dood en wag ons totdat daar weer
wurmpies uit die eiertjies kom.
Uit die eiertjie kom daar sywurms, hierdie sywurms verander in papies en die papies verander in motte en
die motte lê weer eiertjies.
Hierdie hele proses noem ons metamorfose, of anders gestel : gedaanteverwisseling.
En dit, broers en susters, is God se opdrag aan u en my.
God eis van ons ‘n proses van metamorfose, gedaanteverwisseling.
Paulus skryf in Romeine 12:2 “Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle
verander - metamorfose.
Kom ons lees nou saam : Romeine 12:1-8 met die kernverse vers 1 en 2
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Ons tema vanoggend : God eis van ons ‘n gedaanteverwisseling!
In die eerste plek hoor ons : net soos by sywurms : dit is die wonderkrag van God wat dit laat gebeur,
en in die 2e plek : net soos sywurms : om voluit deel te neem aan hierdie hele proses.
God eis van ons ‘n gedaanteverwisseling.
Broers en susters, wat ‘n geweldige boodskap?
En wie vir ‘n oomblik in die natuur stil raak – by ‘n bruin, oënskynlik dooie papie stilstaan, en besef watter
wonderbare krag daar plaasvind, as uit daardie papie die mooiste skoenlapper, met die helderste kleure
gebore word, wie dit besef, staan eenvoudig net verstom.
Metamorfose – gedaanteverwisselig!
Dit is God se vernuwende krag in ons – maar dit verwag Hy ook van ons!
En God spel ook die manier uit hoe ons daarby moet uitkom : Hy sê : deur julle denke te vernuwe.
Deur anders te dink, te redeneer, te kies, word ek ‘n nuwe mens, ondergaan ek ‘n gedaanteverwissseling,
word ek wat God bedoel het ek moet wees.
Maar hoe het Paulus in Romeine 12 hierby uitgekom? En wat wou hy met hierdie gedeelte aan die
gelowiges in Rome deel?
Broers en susters, Rom 12 is ‘n vermandende gedeelte. In die vorige hoofstukke het Paulus klem gelê op
die grootsheid van God se genade teenoor die sonde en die ellende van die mens.
En veral op 2 vrae het hy antwoorde probeer gee. Die eerste vraag was : Hoe word sondaarmense
verloste mense?
Met ‘n kort, maar kragtige antwoord : Deur God se genade alleen. ‘n Genade wat deur die kruisdood van
Jesus Christus prakties tot uiting gekom het.
En die tweede vraag : Hoe is, en hoe lyk vrygemaakte, verloste mense? Deur die genade van God word
sondaars van al hulle sondes verlos en vrygespreek, daar kom ‘n verandering in hulle lewens. Ons kan
dus nie meer lyk soos ons voorheen gelyk het nie, of leef soos ons voorheen geleef het nie.
Hoe lyk hierdie verlostes dan? En hierop gee Paulus 4 antwoorde :
Eerstens : Omdat hulle vrysgespreek is, het hulle nou vrede by God, en hulle lewensblydskap getuig
daarvan.
Tweedens : Waar hulle voorheen onder Adam se sondige nageslag gereken was, is hulle nou nuwe mense
onder hulle nuwe hoof, Jesus Christus.
Derdens : Verloste mense kan nie langer in sondes volhard en daarin bly voortleef nie. Hulle is bevry van
die sonde en hulle lewens word nou gekenmerk deur ‘n lewensstyl waarin God van harte gedien en ge-eer
word.
Vierdens : Verloste mense word nie meer beheers deur wette en reëls nie, maar leef ‘n lewe in Christus en
die Heilige Gees wat gekenmerk word deur dankbaarheid en toewyding.
En daarom, sê Paulus op sy betoog van Romeine 1 af : Julle was sondaars, maar dank God, deur Sy
genade, in Christus, is julle volkome verlos, daarom : leef dan nou as dankbare verloste mense.
2

En dit is hierdie dankbaarheidslewe wat hy hier in Romeine 12 wil uitlig : in die vorm van ‘n vermaning.
Vers 1 : Gee julleself as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is.
Al die genade en die liefde van God kom tot volle waarheid wanneer ons dit in ons lewens ten volle leef.
In die Ou Testament was die offers van diere die simboliek van ‘n mens wat sy sondes voor die Here kom
bely. Deur so ‘n dier te kom offer, kom vra ek die Here om my van al my sondes te vergewe.
Maar vir baie van daardie mense het so ‘n offer ook maar later net ‘n gewoonte geword.
Hulle het hulle offers gebring maar dit was nie in opregtheid nie – daar was eintlik geen sondebelydenis
nie.
Gou ‘n offer bring, net maar die ritueel afhandel, en dan maar weer aangaan met my sondige bestaan.
Dit was ‘n offer met die hande, maar hulle harte was ver daarvandaan.
‘n Vormgodsdiens, so beskuldig die profete hulle op vele plekke.
Ware godsdiens, sê Paulus, is bo alles om jouself as ‘n offer aan die Here te gee.
God vra nie die tweede beste van ons nie, Hy wil onsself hê, Hy vra ‘n onvoorwaardelike oorgawe.
En in ons teksverse kom verduidelik Paulus nou aan ons wat God van ons vra : hoe leef ek as verloste kind
van God in hierdie wêreld?
En die antwoord : Julle mag nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander
deur julle denke te vernuwe.
Dit klink nog baie teoreties, baie rond, kom ons probeer dit prakties verstaan.
Hoe moet jou lewe lyk broer en suster, as kind van God, as ware verloste in Christus?
2 Opdragte : een negatief, die ander een positief.


Moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, en



Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.

2 Opdragte wat Paulus met 2 beelde verduidelik : die een die beeld van ‘n skema, die ander een die beeld
van ‘n proses van metamorfose.
God sê : Word nie aan hierdie wêreld gelyk nie.
In Grieks word die woord skema gebruik. Die gelowige mag nie inpas in die skema van hierdie wêreld nie
– nou wat sou dit wees?
Die skema van hierdie wêreld sou dit wees wat hierdie wêreld van ons kenmerk – die patroon van ons
wêreld, die eienskappe waarmee dit verduidelik word.
En waar sou ons dit makliker kon vasstel, kon sien wat van ons wêreld gesê word, as om ‘n maand se
koerante te vat en ‘n lys op te stel van wat as nuuswaardig daarin vermeld word?
Is ek dan reg as ek sê dat die kenmerk, die skema van ons wêreld , gelys kan word onder moord, roof,
verkragting, bedrog. Oor geld en beleggings : wat werk wat werk nie. Oor sport : wie wen, wie verloor.
Oor kuns en vermaak : wat is goed en minder goed. En in alles ‘n element van verganklikheid, so tydelik,
so ‘n gejaag na niks. Nou so, more anders. Nou hier, more niks.
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Ja sê Paulus, dit is inderdaad die kenmerke van ons wêreld. Om die waarheid te sê : hy skryf dit ook so in
‘n ander brief, aan die Galasiërs, hoofstuk 5 : Hy sê : Die kenmerke van ons wêreld, die praktyke van die
sondige mens is : onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap.
‘n Lewe wat fokus op die mens en sy genot of selfgesentreerd is, geen diepte nie. Baie onsekerhede, geen
ankers.
En nou vra God vanoggend vir jou, broer en suster, is dit jou skema, is dit die kenmerke van jou lewe :
Haat en woede,
Rusies en afguns,
Selfsugtig en selfgesentreerd,
Ankerloos, uitsigloos, God-loos?
En daarom : noem jy jouself kind van God, ag jy jou deel van hulle wat in Christus verlossing ontvang het?
Dan mag dit nie jou skema, jou lewensstyl, die kenmerke van jou lewe wees nie. En vandaar die opdrag :
moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie.
Nou hoe dan?
Baie positief : Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe – word deel van metamorfose –
ondergaan ‘n gedaanteverwisseling.
Ek moet anders dink, anders redeneer, sodat ek anders kan kies en anders kan leef.
Broers en susters, ek het aan die begin van die preek vir u probeer aandui watter wonderkrag daar in die
proses van metamorfose lê.
‘n Wurm word ‘n papie, uit ’n papie verskyn die mooiste skoenlapper.
‘n Wonder! Ja, ook dit is die wonder wat gebeur as ‘n sondige mens skielik voluit vir God begin lewe. Die
wonder van die werking van die Heilige Gees.
As ‘n mens wat God nie geken het nie, as iemand wat God soos ‘n noodsaaklike item in sy lewe hanteer
het, skielik ‘n omkeer maak, ‘n verandering ondergaan, ‘n pad met God begin stap wat die styl van sy lewe
verander, dan sien jy die wonderkrag van God se Gees, en Sy werking in menselewens.
Net soos daar uit ‘n verkrimpte, onaansienlike papie, ‘n wonderskone skoenlapper groei, net so kom maak
God se Gees van dooie, sondaarmense mense wat in liefde en vrede met God en hulle medemens kan en
wil lewe.
Ja, sê Paulus, laat God julle verander. Hy gee dan Sy Heilige Gees aan julle, ontvang Hom met blydskap,
leef Hom met vreugde.
Want as die Gees in jou lewe gekom het, dan, inderdaad, begin jy anders dink, anders redeneer, anders
kies, anders leef.
Dan verander haat in liefde, woede in selfbeheersing, afguns in omgee, ankerloosheid in hoop, sonder God
- ‘n lewe met en vir God.
Ook dit leer Paulus aan die Galasiërs : ‘n lewe uit die werking van die Heilige Gees word gekenmerk deur :
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
Is dit die kenmerke van jou lewe broer en suster?
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Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie – laat God julle verander deur julle denke te
vernuwe.
God se kragvolle werking deur Sy Gees in jou lewe is om jou om te skakel van ‘n lewe in sonde, tot ‘n lewe
met God.
‘n Gedaanteverwisseling. Van ‘n wêreldse skema, na ‘n Geesvervulde skema, van selfgerigtheid tot diens
aan God en my medemens.
En vra jouself nou maar weer af hoe deel van die wêreldse skema jy al geword het?
Neem bv. Moedeloosheid, terneergedruktheid, kan nie verder nie. Oor jou werksopset wat vir jou te veel is,
stres en spanning oor jou finansies, jou huwelik, jou gesin, bekommernis oor siekte, oor familie, die
toekoms. ‘n Gespook elke dag om alles bymekaar te kry, skuldgevoel omdat jy inderdaat besef my lewe is
al te wêrelds, te min Godgerig!
Broers ens susters, mag ek jou dan vra : kan jy moedeloser, meer terneergedruk wees as Job, wat al 10 sy
kinders, al sy besittings, sy gesondheid verloor het, wat op ‘n ashoop sit, weggesmyt. So vol sere dat min
dit naby hom waag, en so vol vrae waarop hy geen antwoorde kry nie?
Kan jy erger spanning beleef as Jesus self wanneer Hy in die tuin van Getsemane in sy nagtelike
worsteling bloed sweet?
Kan jy erger bekommernis hê oor jou lewe en die toekoms, as Dawid, na sy owerspel met Batseba, sy
moord op Uria, sy kind wat agv sy sonde besig is om te sterf? Moet so iets jou nie opvreet nie, die
skuldgevoelens, die verwyte, die besef van hoe deel jy van die wêreldse skema geraak het, hoe ver jy van
God af weggeraak het?
Aan hulle almal, en duisende ander, die Bybel is vol daarvan, gee God ‘n ander perspektief. Hy verander
hulle kyk na God en hulle leef met God deur hulle denke te vernuwe. Hy verskuif hulle fokus.
God sê vir Job : Maar hoe kan jy as skepsel, met My as jou Skepper so praat? Jy, Job, het met niks in die
wêreld gekom nie, alles wat jy gehad het, het ek uit genade alleen vir jou gegee, geskenke uit My hand, as
jy met niks weer uit hierdie wêreld uitgaan, het jy rede om My daaroor kwalik te neem?
En Job bely : sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee
en die Here het geneem. Prys die naam van die Here!
Aan Jesus die boodskap : Wie anders sal die wêreld bevry uit die mag van die Satan, en die mense bevry
van die oordeel van God? Net iemand wat God en mens kan wees : om uit Sy menslikheid vir die mens en
in die plek van die mens die straf van God te dra, en uit Sy Godheid die duiwel te oorwin, en so die oordeel
van God oor die sonde te dra.
En Jesus bely : nie My wil nie, maar laat U wil geskied.
Aan Dawid sê God : jy is die man, bely jou skuld, besef jou sonde, breek met jou selfgerigte wêreldse lewe,
en leef met God. En Dawid bely : ‘n offer vra u nie, anders sou ek dit bring, ‘n brandoffer wil U nie hê nie.
Die offer wat u wil hê o God, is veroormoediging. U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o
God.
God klap nie net Sy vingers om ons spanning, en ons seer en ons skuld en ons omstandighede weg te vat
nie, want Hy wil met ons deur dit ‘n pad stap. Maar Hy kom verander jou perspekltief, jou kyk na dit alles,
Hy vernuwe jou denke, dat jy deur dit alles God mag raaksien, met God mag leef.
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En dit gebeur wanneer ek oorgee aan God, my voor God neerbuig in erkenning van my afhanklikheid van
Hom.
Wanneer ek volkome bereid is om uit myself te klim, my voluit in diens van God te stel, my tot beskikking
van God te stel, dit vra ‘n gedaanteverwisseling.
Nie net ‘n ander pruik nie, broer en suster, Ek het vanoggend anders gelyk, ‘n ander haarstyl en kleur maar
ek het nie verander nie. En as christene maak ons dikwels die fout. Ons hoor êrens ‘n boodskap uit die
Woord wat ons ruk, jou laat besef ek moet verander, en dan sit ons ‘n pruik op, dan maak ons so ‘n paar
aanpassings en ons dink ons het verander.
Ons noem dit eintlik kamoeflering. Soos ‘n verkleurmannetjie word jy groen, as die blare groen is, word jy
bruin as die tak bruin is. Dit is nie metamorfose nie.
Gedaanteverwisseling is binne, omvattend, in wese – ‘n papie word ‘n skoenlapper.
Laat God jou verander, deur jou denke te vernuwe. Jou perspektiewe, jou kyk na die lewe, jou kop moet
draai vanaf die wêreld na God : God-gerig, gefokus op die Here.
As daar haat is in jou lewe, moet dit verander na liefde. Woede, rusies na vrede. Onrustigheid,
onsekerheid na kalmte. Jy broer en suster, jy weet wat bind jou nog aan ‘n wêreldse skema : wie jy
verneuk, wie jy belieg, jou binding aan pornografie en onkuisheid, jou verslawings, jou hartseer, jou onrus,
jou twyfel!
Laat God jou verander!
By vanoggend se Nagmaal vra God van jou ‘n belydenis van jou sonde en ‘n tot rus kom in vertroue in
Hom en ‘n belofte om te verander. ‘n Voorneme : om van nou af nie in die sonde te lewe nie, nie in angs
en onsekerheid nie, maar waarlik met God, en vir God.
Mag God ons daarin help!
Amen
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