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Dood, om te lewe! 

 
“Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat ek vir 
God kan lewe: ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie 
meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat 
ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat 
sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”  

                            Galasiërs 2:19-20 

 
Daar is sekerlik niks meer ingrypend wat jy van iemand kan sê, as 
dat hy dood is nie. Jy kan maar sê, dis die grootste enkele 
verandering wat in 'n mens se lewe kan intree. Natuurlik is dit vir ons 
as Christene heeltemal anders as vir die ongelowige, maar selfs vir 
ons verander dit eintlik amper alles. Al weet ons dat ons vir ewig sal 
lewe, omdat die Here dit vir ons belowe het, bring die dood 
dramatiese veranderinge. Jy laat alles agter wat hier op aarde in jou 
leeftyd jou aandag besig gehou het. In dié geval kan jy maar regtig 
sê, niks sal daarna ooit weer dieselfde wees nie.  
 
Dis nis moeilik om te begryp nie - en as jy dit verstaan, verstaan jy 
daarmee saam ook presies wat die Bybel met hierdie beeld wil sê. 
Jy het saam met Jesus aan die kruis gesterwe. Dit beteken dat 'n 
fase van jou lewe totaal en onherroepelik afgesluit is. Die sonde, wat 
jou so in sy greep gehad het, sodat jy alles wat verkeerd is gedoen 
het, se houvas oor jou is gebreek. Daar is geen rede hoekom jy 
enigsins verder sonde hoef te doen nie. Jy is vry om te kies om tot 
eer van die Here te lewe!  Selfs meer nog: na alles wat die Here vir 
jou gedoen het, het jy die verantwoordelikheid om tot sy eer te lewe. 
Onthou, die ou jy is dood. Nou lewe die Here binne-in jou! 


