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20 Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil 
ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe,   
21 want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.  22 As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan 
met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie.  23 Ek is in ’n tweestryd: ek verlang daarna om heen te gaan en 
met Christus te wees, want dit is verreweg die beste; 24 maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe.  
25 Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in 
geloof, en blydskap in julle geloof kan hê.  26 As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus 
oor my te prys.  27 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.   29 God het 
julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly.  30 Julle 
en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. 

#Resep vir Haaspastei:  Tronke is plekke waar soms van die aangrypendste stories al afgespeel het en mense van 
die diepste goed gesê het. Paulus sit in die tronk.  Die omstandighede in die tronke van daardie tyd was haglik.  
Antieke tronke was vuil, donker, warm, bedompig en onhigiënies.  Daar was ook gewoonlik nie individuele selle nie, 
maar gevangenis is eerder vas aan mekaar, in groepe, of - soos in die geval van Paulus – aan ’n soldaat 
vasgeketting! In sulke omstandighede raak Paulus hierdie ‘dis-die-betekenis-van-die-lewe’ stelling kwyt:  “Want om te 
lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins.” Daar is ’n ou resep vir haaspastei wat so begin: “Eerstens, 
vang die haas!”  Op dieselfde manier, stel Paulus dit - as jy ‘n betekenisvolle lewe wil hê, begin dit by God!  Charles 
Mayes het gesê:  “Make sure the thing you’re living for, is worth dying for.”   

# ŉ Ander Tronk-storie 
Ek dink sommer aan die storie wat ’n ou dominee vertel, oor ’n ander tronk-storie, wat juis dit uitgeleef het: 
“Ek was ’n student toe ek vir die eerste maal vir Richard Wurmbrand hoor praat het. Ek het dié aand besef dat ek in 
die teenwoordigheid van ’n “saint” was! Richard Wurmbrand was ’n Roemeense predikant.  Hy en sy vrou was Jode 
wat hul tot die Christendom bekeer het.  Tydens die Tweede Wêreldoorlog het Wurmbrand predikant geword van ’n 
gemeente in Boekarest. Hy het selfs sover gegaan om eksemplare van die Johannes-evangelie aan die Duitse 
soldate te gee. Roemenië het egter na die oorlog ’n Kommunistiese staat geword en die Christelike godsdiens is 
verbied.  Maar Wurmbrand het hom nie daaraan gesteur nie en op 29 Februarie 1948 word hy vir sy Christenskap 
gevange geneem.  Vir sy vrou word gesê dat hy dood is.  In werklikheid word hy egter gevange gehou, gemartel en 
eers in 1956 vrygelaat!  In die tronk is hy onderstebo opgehang, 18 gate is in sy liggaam gebrand en nog baie ander 
aaklige dinge is hom aangedoen. Hy vertel dat daar op ’n dag aan hom twee klonte suiker gegee is.  In plaas daarvan 
om dit te eet, het hy dit weer gegee aan iemand wat hy gemeen het dit nodiger het.  En so is die twee klontjies suiker 
vir bykans twee jaar deur die gevangenis aangestuur! Toe Wurmbrand uiteindelik uit die tronk vrygelaat is, het hy 
steeds van God getuig. Niemand kon hom stilmaak nie!  Eendag het sy seun vir hom gevra:  “Pa, wat het jy geleer uit 
daardie tyd toe jy so gemartel is?” Hy het  geantwoord:  “Eerstens, daar is verseker ’n God.  Tweedens, Christus is 
ons Redder.  Derdens, daar is ’n ewige lewe.  Laastens, liefde bly die beste en enigste uitweg!” 
 
# Om te lewe is vir my Christus > Die betekenis van Paulus se woorde kan met hierdie storie nog verder verduidelik 
word: 
In ’n baie ver land het ’n groep sangers van dorp tot dorp gereis en vir ’n lewe musiek gemaak!  Hulle het gesukkel, 
want dit was maar swaar tye.  Geld was skaars en al hoe minder mense het as gevolg daarvan na hulle vertonings 
gekom.  Een aand, net voor ’n optrede, het die groep hieroor ’n vergadering gehou. “Ek sien geen punt daarin om 
vanaand op te tree nie.” het een gekla  “Dit het boonop begin sneeu.  Wie sal vanaand in die koue na ons kom 
luister?”   “Ek stem saam,” antwoord een van die ander sangers, “gisteraand het ons  maar voor ’n handjie vol 
opgetree. Waarom gee ons nie die paar mense se geld terug en kanselleer ons konsert nie?”  “Hoe kan jy jou beste 
gee as daar so min mense is? vra ’n derde sanger. ’n Vierde, ’n ouer man, ouer as die res, het na die ander sangers 
gekyk en gesê: “Ek weet julle is mismoedig. Ek ook. Maar ons het ’n  verantwoordelikheid teenoor hulle wat wel kom.  
Ons sal ons heel beste gee.  Dis nie die skuld van hulle wat kom dat ander nie kom nie!  Hulle behoort met ons heel 
beste beloon te word.” Met sy aanmoediging het die groep sangers ’n uitstekende vertoning gelewer.  Toe die klein 
gehoor huiswaarts keer, het die ou sanger hulle bymekaar geroep. In sy hand was ’n briefie wat een van die lede van 
die gehoor vir hom gegee  het. 
 “Luister hierna my vriende!” het hy met ’n opgewondenheid gesê.  Almal het met afwagting na hom geluister toe hy 
die briefie stadig vir hulle lees:  “Dankie vir julle wonderlike vertoning!” Dit is net onderteken “Julle Koning”.   
Die Koning het stil-stil en sonder enigiemand se medewete, hul vertoning bygewoon! 
 
Dit gaan oor Christus en dat jy alles in die lewe doen asof jy dit vir Hom doen.  “Do all the good you can, in all the 
ways you can, to all the souls you can, in every place you can, at all the times you can, with all the zeal you can, as 
long as ever you can.”  John Wesley Daarom moet jou lewe in ooreenstemming met die evangelie van Christus wees 
(“Gedra julle altyd so dat julle ’n advertensie vir Christus is – Die Boodskap), sodat julle jul in geen opsig deur die 
teenstanders laat afskrik nie (vers 27,28). 

 


