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HOOFSTUK 1 
INLEIDING 

1 .I PROBLEEMSTELLING 
1 .I .I Orientering 
Gedurende my bediening in verskillende gemeentes en in die sending het ek te doen 
gekry met twee groepe mense. Aan die een kant kry jy di6 wat hulleself Christene noem 
maar jy sien selde die vrug van die Gees in hulk lewe. Die oomblik wat jy h ap@l maak 
op hulle dat hulk lewe moet getuig van h lewe met Christus, verdwyn die Christenskap 
soos mis voor die son. Hulle beskuldii jou van weltisisme en dat jy die regverdiging wat 
Christus bewerk het, ongeldig wil maak. Ek begryp dat hulle reken dat Christus alles 
gedoen het en dat hulle niks hoef te doen nie. My ondervinding is dat die lewens van 
baie gelowiges op geestelike vlak oppe~lakkg, seffgerig en vol kornpnrmi& is. 

Aan die ander kant van die spektrum sien h rnens die teenwrgestelde gebeur. Hier is 
Christene besig om h (vermeende) heilige lewe 96 na te strewe dat hulk wetties raak. 
Hulle sien dan ook hulle heilige lewe as h basis van hulk redding. Hierdie standpunt 
suggereer dat heiligheid slegs oor morele reinheid handel (Peterson 1995:ll). Wanneer 
jy die boodskap bring dat redding aken op grond van God se genade in Christus en 
deur die geloof ontvang word, word jy beskuldii dat jy die sonde in die lewe van 
Christene goedpraat. 

Wat Christene nodig het is h Skrifgetroue begronding van hulle e t i i e  lewe, wat relevant 
is vir ons huidiae situasie. Ek is oortuia dat h aeldige verstaan van die frase 'saam met 
Christus gekrukii' lig werp op die ve6taan van dii etiek in die Briewe van Paulus. Die 
frase 'saam met Christus gekruisig' korn voor in twee gedeeltes van Paulus se briewe nl 
Romeine 6 en Galasiirs 2. D i i  twee gedeeltes word deur meeste navorsers beskou as 
sentraal vir die verstaan van die etiek in die Briewe van Paulus. 

I .I .2 Probleemstelllng 
Onder b o l e  is daar teenoorstaande standpunte oor h Skriiurliketiese lewe. Die 
algemene veronderstelling is dat die Skriftuurliketiese lewe eenvoudig die proses is 
waardeur die gelowige meer en rneer heilii word (Hoekema 1989:192). Teolo& isoleer 
gewoonlik die terrne 'regverdigmaking' en die 'etiek" (heiligmaking), asof dit twee 
konsepte is wat nie veel verband met mekaar het nie. Dii skerp onderskeiding tussen 
wat God gedoen het en wat die etiese implikasie daa~an  is. bring misverstand dat dit 
gaan oor twee totaal verskillende sake en dat die een kronologies op die ander volg. 'n 
Gevolg is dat gelowiges reken hulle kan die een werklikheid besii temyl die ander een 
maar afwesig kan wees. 

Soos reeds genoem: die frase 'saam met Christw gekrukig" kom twee keer voor in die 
Briewe van Paulus: 

Romeine 6:6: T ~ T O  VIV&KOWE~  TI 6 TraAahq ip6v EivOpwmoq omo~aupQ8q, 
iva ~arapyqw rb oiipa flq &papTb<, ~ o i j  ~ U K ~ T I  ~OUAEL~EIV i@< ~ i )  6pap~IQ (Ons 
weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is. 
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sodat ons sondiie bestaan be6indig kan word. Ons is dus nie langer slawe van 
die sonde nie (Bybel1992). 

Galasiers 2:19 iyi, y&p 6m v6pou v 6 ~  Lm%~ov,  ivo eui, <r)uw. XpmQ 
ouv~crra~pwpa~ (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 (Bybel1992). 

'n Oorsig oor die verskillende interpretasies van die frase 'saam met Christus gekruisig' 
wys die gebrek aan konsensus. 

Stott (1994:176) verstaan dat dii frase in Romeine 6:6 iets is wat mQ ons gebeur, h 
wetlike juridiie dood as straf op die sonde wanneer ons met Christus identiter. 
Daarenteen sien hy die etiek as iets wat bns moet doen deur die navolging van Jesus 
Christus (Gal 5:24). Vir Cranfield (1975:295296. 309) is "saam met Christus gekruisig" 
alleen maar die vertrekpunt vir ons verpligting om h Skriftuurli ieti i lewe te leef. 
Ridderbos (1977:124) definieer 'saam met Christus gekruisig" as h oorwinning oor 
sonde wat den empiries uitgewerk moet word in die lewe van die gelowige. Hierdie 
groep standpunte sien dus die frase %aam met Christus gekruiiig' as h verwysing na 
die etiek in progressiewe sin. 

Daar is egter ook h ander groep standpunte waarvolgens die frase 'saam met Christus 
gekruisig' versfaan word as h afgehandelde saak, met die etiek inbegrep. Die fibre 
meek mense heilii, eens en vk altyd. deur die werk van Jesus Christus aan die kruis. 
Hie~olgens is etiese lewe h toestand waarin gelowiges hulk reeds bevind vanwee die 
we* van Jesus Christus aan die kruii en die werk van die Gees in hulk lewe. Die 
gelowiges word opgeroep om in diY toestand te bly deur in ooreenstemming met 
heiligheii wat h u b  ontvang te lewe (8odvnuehl 1988:614). Oor Romeine 6:6 s5 Moule 
(1893:160-161): omdat ons geregverdig is, is ons heilg, geskei van sonde, afgesonder 
vir God. Dit is vir horn nie maar net h aanduiding dat ons geloof eg is en dat ons juridies 
sekuriteit het nie maar dat ons regverdg verklaar is juis met h i e  doe1 voor 06: om 
hei l i  te wees. Hiewoigens dui Paukrs aan dat iemand wat regverdig verltlaar is, 
daarmee saam ook heil i  is sal Mortgaan om dit te wees (MacArthur 1991:318). Dat 
iernand se etiese lewe korreleer met sy regverdigrnaking, is dus reeds volledig 
bewerkstellii, en al wat oorbly is dat die deur die geloof uitgeleef word. 

Hierdie verskilknde standpunte oor die etiese impiiiasie vk die lewe in Christus laat nou 
die vraag ontstaan: watter lig werp die frase 'saam met Christus gekrubii' op die etiek 
in die Briewe van Paulus? Juis dit is die hoo@robleem wat nagevors word. 

Om hierdie hoofprobleem te beantwoord, word die volgende vrae beantwoord: 

1. Wat is die sosiohiktoriese konteks van die frase 'saam met Christus gektuisig'? 

2. Hoe moet die frase 'saam met Christus gekruisii" in die Briewe van Paulus 
verstaan word? 

3. Hoe word die frase 'saam met Christus gekmisig' in die res van die Bybel en die 
onderskeie gereformeerde belydenisskrifte verstaan? 

4. Wat is irnplikasie Mn die frase 'saam met Christus gekruki' vir die verstaan van 
die etiek in die Briewe van Paulus? 
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Hoof8tuk 1: lnlelding 

5. Hoe word die etiek van 'Saam met Christus gekruisig-wees in die lewe van die 
gelowige verwerklik volgens die Briewe van Paulus? 

1.2 DOELSTELUNG EN DOELWTTE 
Die doelstelling van die navorsing is om h bydrae te lewer tot h geldii verstaan van die 
frase 'saarn met Christus gekruisig", amok om aan te dui wat die implikasie van hierdie 
frase vir die etiik in die Briewe van Paulus is. 

Om hierdie doelstelling te bereik; word die volgende doelwitte vir die navorsing gestel: 

1. Om die sosiohiitoriese konteks van die frase, 'saam met Christus gekwisig", te 
konstrueer. 

2. Om detaileksegese te doen van die twee perikope w a r  die frase 'saam met 
Christus gekruisigg voorkorn in die Briewe van Paulus. 

3. Om 'n openbaringshistoriese kontrole te doen in die res van die Bybel en die 
onderskeie gereformeerde belydenisskrifte. 

4. Om te bepaal wat die implikasie is van die frase 'saam met Christus gekrukig' vir 
die etiek in die Briewe van Paulus. 

5. Om te bepaal watter rol geloof sped in die veiwerkliking van 'Saam met Christus 
gekruisw-wees in die lewe van d k  gelowige vo(gens die Briewe van Paulus. 

1.3 SENTRALE TEORETIESE ARGUMENT 
Die sentrale teoretiise argument van hierdie studie is dat die interpretasie van XpmG, 
ouv~ma~pwpa~ (ek is saam met Christus gekruisii) in Paulw se Briewe geldig bepaal 
kan word indien dl eksegeties geplaas word, en dat dib interpretasie lii sal w r p  op die 
etiese lewe van die gelowige. 

1.4 METODE VAN ONDERSOEK 
Hierdie Nuwe-Testamentiese studie word ondemeem vanuit die gereforrneerde tradisii 
(Jordaan 1991). Om die doelwiie te bereik, word die volgende metodes gebwik: 

1. Om die sosiohistoriese konteks van die frase 'saam met Christus gekruisii' te 
konstrueer, word primere antieke bronne en sekond&re literatuur uit die huidige 
tyd bestudeer. Die metode van sosiohistoriese navorsing soos toegepas deur 
Malherbe (1983) word gebruik. 

2. h DetaiCeksegese van die frase 'saam met Christus gekruiiig' word volgens die 
grammaties-historiese metode (Deist & Burden l98O:ll l-l l3. soos toegepas 
deur Oe Klerk & Van Rensburg (2005) gedoen. Di sluit onder andere in woord- 
eksegese volgens die kornponensEle analise-metode. Die data van die Louw & 
Nida mrdeboek (1989) word hiirvoor ontgin. 

3. 'n Openbaringshiitoriese kontrole word gedoen deur h trefwoorde-ondersoek in 
die res van die Bybel en die onderskeie gerefomeerde belydenisskrifte te doen. 

4. Vir die bepaling van die implikasie van die frase 'saam met Christus gekruisii' vir 
die e k k  word gesteun op bogenoemde eksegetiese proses. Die uitgangspunt om 
die implikasie op die e t i i  aan te dui word geneern vanuit die drie-deling: 



identiit, etiek en etos (Van der Watt 2006:2), som Van Rensburg (2006) dit 
toegepas het op 1 Petrus. 

5. Vir die bepaling van die rol van geloof in die verwerkliing van die etiese 
implikasies word die begrip ' g e W  ondersoek in die Ou Testament en in die 
Nuwe Testament om te bepaal hoe die etiese eise van 'Saam met Christus 
gekruisif-wees volgens die Briewe van Paulus h werklikheid word in die lewe 
van die gelowige. 

1.5 HOOFSTUKINDELING 
Die volgende hoofstukindeling word gevolg: 

1. Inleiding 
2. Die sosiohiitoriese konteks van .saam met Christus aekruisii" 
3. Die metafoor 'Saam met Christus gekruisig" in ~ala&rs 235-21 
4. Die metafoor 'Saam met Christus gekruisig" in Romeine 6:l-14 
5. Die openbaringshistoriese plek en ktekenis van 'saarn met Christus 

gekruisig" 
6. Die eliese imolikasie van 'saam met Christus aekruisig-wees - 
7. Geloof en die' etiik van 'saamgekruisig' 
8. Samevatting en gevolgtrekking 

1 sosiohistoriese konteks 

I van die frase 'saam met 
Christus gekruisig"? 

'saam met Christus 
gekruisi" in die Briewe 
van Paulus verstaan 
word? 

Doelstellinas 
Om die sosiohistoriese 
konteks van die frase. 
'saam met Christus 
gekruisii", te konstrueer. 

Om detaikksegese te 
doen van die twee 
perikope in die Briewe van 
Paulus waarin die frase 
'saarn met Christus 
gekruisig" voorkom. 

Metodologie 
Die metode van 
sosiohistoriese navorsing 
soos toegepas dew 
Malherbe (1983) word 
gebruik. 

Eksegese word volgens die 
grammatieshistoriese 
metode (Deist & Burden 
1980:lIl-113, WOS 

toegepas deur De Klerk B 
Van Rensburg 2005) 
gedoen. Dit sluit onder 
andere in woordeksegese 
volgens die kornponensi&le 
anal ie tode.  



3. Hoe word die frase 
'saam met Christus gekrui- 
sig' in die res van die 
Bybel en die onderskeie 
gerefoneerde belydenis- 
skrifte verstaan? 

4. Wat is implikasie van die 
frase 'saam met Christus 
gekruisig' vir die verstaan 
van die etiek in die Briewe 
van Paulus? 

5. Hoe word die etiek van 
'Saam met Christus g e  
kruisigm-wees volgens die 
Briewe van Paulus ver- 
werklik in die lewe van die 
oelowige? 

Om 'n openbaringshiito- 
riese kontrole te doen in 
die res van die Bybel en 
die ondenkeie gerefor- 
meerde belydenisskriffe. 

. 
I 

Om te bepaal wat die 

-- 

- 

-I Trefwoordwndersoek in 
lie res van die Bybel en die 
mderskeie bdydenisskrifte. 

- 
I 
( 

I (  

Die uitgangspunt word 
irnpliask is van die frase 
'saam met Christus 
gekruisig" vir die etiek in 
die Briewe van Paulus. 

geneem vanuit die drie 
&ling: identiteit, etiek en 
etos (Van der Watt 2006:2). 
soos toegepas deur Van 
Rensburg (2006). 

Om te bepaal watter r o l  
geloof speel in die 
verwerkliking van 'Saam 
met Christus gekruisig'- 
wees in die lewe van die 
gelowige voQens die 
Briewe van Paulus. 

Die begrip g e l d  word in die 
Ou Testament en in die 
Nuwe Testament ondersoek 
om te bepaal hoe die etiese 
eise van 'Saam met Christus 
gekNisigm-wees h werkliiheid 
word in die Briwe van 
Paulus. 





Hoofstuk 2 

"SAAM MET CHRISTUS GEKRUISIG" IN SOSlOHlSTORlESE 
KONTEKS 

2.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie hoofstuk is om die sosiohistoriese konteks van die metafoor "saam 
met Christus gekruisig' te ondersoek. Di word gedoen vir die verstaan van Paulus se 
gebruik van die frase in Romeine 6:6   TI 6 nahahc jp6v iiv8pwmoc au~&maupw8q) en 
GalasiCIrs 2:19 (Xp~mf ouv~ma0pwpat). Di is onmoontlik om dU Skrifdek te verstaan 
sonder om aan die fisiese kruisdood aandag te gee. Dit is egter ook onmoontlik om aan 
die fisiese kruisdood te dink asof dit die betekenis van die teks volledig weergee (Morris 
l966:14). 

Die resultate van sodanige navorsing kan gekategoriseer word as historiese data oor die 
terrninologie vir die kruis, die vorm van die kruis, en die gebruik van kruisiging as 
teregstelliigsmedium in die ant i ie tyd. De voorsetsebs6 'saam met' word in die 
sosiohistoriese konteks nagevors om die hplikasie te bepaal vir iemand wat saam met 
h ander tereggestel word. -Die i n l i n g  kan -dan vemken word in die interpretasie van 
Paulus se metafoor "saam met Christus gekruisig". 

2.2 KRUlS EN KRUlSlGlNG 
2.2.1 Terrninologie 
Kruisiiing is die handeling waar h lewende (ook soms h reeds-gestorwe) persoon 
vasgespyker of vasgebind word aan h kruis of regop-paal (maupbs of mbhoyr) of h 
kruishout (Qlhov)'. 

In die klassike en sekube Griekse liratuur word die o-raupoq (paal) vir verskeie 
betekenismoontlikhede gebmik, nl as heining, h fondasie of h palisade. Daarom kan 
oraupdw beteken: om h paal in te slaan of om p a l i d e  op te sit (Brandenburger 
1980:391). Wanneer di in verband gebring word met straf of teregstelling, is dii h rneer 
spesifike betekenis waarvoor die werkwoord gebruik word. Die maupbs (paal) het later 
h dwarsbalk (500s die Latynse pafibulum) bygekry wat op die skouers van die kruiseling 
gel6 is; die maup5c is met tyd ook gebruik as instrument van marteling en van 
teregstelling van veroordeelde misdadiirs (Schneider 1979572). 

Die werkwoord word baie keer saamgestekl gebruik, soos &vamaupow (ophang, 
deurboor) wat gewoonlik dieselfde beteken as &var(#vdvvuy en h v a o ~ o h o ~ w  
(ophang, deursteek). Hierdie handeling het waarskynlik altyd die konnotasie van skande 
en afskrikmiddel (Brandenburger 1980:391). Herodotos gebruik die term dvamohomi<w 

' In Handelinge 530 word CCAov gebmik om die k ~ k  van Jesus aan te dui. L o w  8 Niia (1988b:57) 
dui aan dat <uAov buite die Nuwe Testament odc vir 'galg' g e M i  word. 
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vir wanneer h lewende persoon gekruisig word en &vaoraup6w vir wanneer lyke aan h 
kruis vasgemaak word (Schneider 1979:573).~ Na Herodotos word die werkwoorde 
egter sinonimies gebruik vir 'om te kruisig" (O'Collins 1992:1207). 

2.2.2 Kruislgingskonvensies 
Die presiese tegniese vom, en aard van dim teregstelling word nie outmties deur die 
woorde aroupb$ en dvaaraup6w oorgedra nie. Om die aard van die kruisiging te 
bepaal, moet die landstreek en die oweheid waaronder die krui i ing plaasgevind het, 
bekend wees (Brandenbulger 1980:391). Daarom word die gebruik van kruisiiing onder 
die verskillende antiike vdke vervolgens van nader bestudeer. 

2.2.2.1 Kmisiging onder die Nie-Romeine 
Die Perse het kmkging as h vorm van teregstelling begin gebruik. Hulk het dii 
waarskynrii gedoen om nie die aarde, wat volgens hulle aan Onnuzd gewy was, te 
ontheilii met die r i iaam van die tereggestekle persoon nie (Schneider 1979:573). 
Darius (530486 vC) het byvoorbeeM 3000 inwoners van Babilonie gekruisig. 
Verwysings na kruisigings onder die lndiirs, Asi€rs, S k i s .  Taurense, en ander volke 
word gevind (O'Collins 1992:1207). In die Griekse Mreld is die veroordeeldes op h plat 
bord vasgekap wat baie herinner aan kruisiiing. Alexander die Grote (356-323 vC) het 
dikwels mense s6 laat krukg, 500s die keer toe hy 2000 oorlewendes van Tirus 
gekruisig het (O'CoNins 1992:1207). Die opvolgers van Alexander die Grote het by 
verskeie geleenthede opstande onderdruk deur van die opstandelinge te kruisig. Onder 
Antiihus Epiinus N is mense wat getrou aan die Joodse wet gebly het, in 267 vC in 
Judea gekruisii. 

Gedurende die voor-Romeinse periode het die Grieks-sprekende Ooste kruisiging 
gepraktiseer in die konteks van oorlog. Met die aanbreek van die Romeinse periode is 
dit ook gebroik vir die teregstelling van s h e  en gewelddadige misdadiiers. 

2.2.2.2 Kwisiglng onder die Jode 
Die Ou Testament gee blyke van die Oosterse wyse om h persoon tereg te stel, nl deur 
die persoon te onthoof en die lyk dan op h paal te sit (Brandenburger 1980:393). Dii het 
met Saul gebeur nadat Israel deur die Filiityne oonvin is (I Sam 3 1 9 )  en in die droom 
wat Josef vir die bakkwverklaar (Gen. 40:18~).~ Darius dreig dat elkeen wat h bevel van 
die honing verontagsaam, deurbdr sal word met h paal u i  sy huis (Ester 514; 6:4; 
7:9v; 9:13v). 

Die lyke van die gekruisigde (deursteekte) persoon mag volgens Ou-Testamentiese 
gebruik nie oomag aan die kruis gebs word nie want dii sou die land onrein maak (Jos 
8:29; 10:26)? Die Ou Testament en die Joodse kriminele wet maak gem voorsiening vir 
kruisiging (op 'n paal sit) as h manier van pyniging of teregstelling nie (Lane 1979562). 
Dit is gebruik as vemedering en om te wys dat hulle deur God vervloek is (Deut 21:22- 
23). Di verklaar juis w a a m  die leers van die Jode en die skare vra dat Jesus gekrukg 

Dm tereggestekle misdadier is in dim openbaar ten toon gestel ash wrdere afskrikmiddel vir die 
Plseg van soortgelyke misdade. 
Dit vvil n i e d  dat dil die algemene prakIyt in Egipte was nie. 

4 Dt ie amlers as die Romaine wat sans doelbarms die persoon aan dm ktuis laat bly het om so h 
langduriger e n  effektiewer afskrikmiddel te -. 
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moes word, sodat Hy sy laaste asem aan die kruis as h 've~ l~ekte  van God' uitblaas 
(Gal 3:13). 

Die UO< gebruik nooit die selfstandige naamwoord maup6g nie. Die werkwoord 
oraup6w kom voor slegs in Ester 7:9 (vir die Hebrews: talah); Ester 8:12 (h LXX 
byvoeging); en in Wagliedere 513. Die uitdrukkimg in Ester 7:9 'laat hy daarop 
gekruisig worf word dadelik opgevolg met 'hy is gehang" wat verwys na Harnman wat 
aan die galg gehang is. Klaagliiere 513 kan verwys na h lewende persoon wat aan 
die boomkruishout gehang is (tv {OAov imaupw0caw). Die LXX se weergawe van 
Josua 8:29 wys dat die vertaler waardtynlik gedink het aan kruisiging; tog m y  hy die 
woorde maup& en m a u r n .  Hy praat van ~ppdlWE~pt h {hAov (hang aan h 
boornlkruishout) en voeg by 616clllou (die tweevoudige boomikruishout). Dit kan 
verstaan word as verwysend na die hang aan h kruis. Di kan egter ook bloot na h galg 
venvys (Brandenburger 1980394). Dit blyk dat die hellenistiese Jode geweet het van 
die kruisgingsgebnrii in die Weste, soos duidelik word uit die WX-vertaling. 

In latere tye korn kruisiging wd onder die Jode voor. Die hoepriester Alexander Jannes 
(in die amp 103-76 B.C.) het 800 Farise€rs gekruisig en hulk vrwe en kinden is voor 
hulk doodgernaak tewyl hulk aan kruis hang (Josephus. Ant. - 13 # 380-83). Hierdii 
vonn van teregstelliig is ems% veroordeel. Dii wys dat dit vir die Jode h baie ongewone 
en onaanvaarbare manier was. 

Deuteronomium 2122-23' is later toegepas op di wat gesterf het deur kruisiging so05 
7 - in die pesher van Nahum blyk (Qumran Grot 4). Dlt word ook gesien in h Qumran- 

dokument (1lQTemple 646-13) waar di6 Skrifdeel verbind word met kruisiging wat 
waarskynlik deur die Esseners gebruik is om emstige oortredings in hulle gemeenskap 
te straf. In die Rabbynse bmnne is die Deuteronomium-skrifdeel geneem as die basis en 
verder gedefinieer; dit het knrisiging ingesluit (Fitunyer 1998:138).~ Die hang van h 
aodslasteraar aan 'n paal. is deur die rabbvne as 'n wetlike formal i i  aesien, nadat die 
persoon gesteniging k. 'n Persoon sou n ~ d i e  steniging die dooie (gesknigde) persoon 
net vasaebind aan die ~ a a l  en ander het horn weer dadelik losaemaak (Schneider 
1979:57;1). Vanaf die m w e l  van die eerste eeu vC is dim imp&entering van die 
doodstraf uit die hande van die Sanhedrin geneem. 

Die antieke skrywers se besoreking van die kruisiging wys dat die Jode dY praktyk wat 
saam met die Romeine gekorn het, met afkeur bejeh het. Krukiging is dus nie wetlik 
deur die Jode gepraktiseer nie en is ook nie as h vorrn van straf aangemoedig nie 
(Brandenburger 1980594). 

4QpNah 1:7 en Josephus (Ant. 11,261.266v.;17.295;20.102,129,161; War, 5.449w.). 
" ~ a n n e e r  iemsnd tweggestel word vir h Doltreding wat die doodstraf verdimn, en jy hang horn aan h 
paal op. =mag r y  lyk nie die nag daaraan My hang nie. Jy moet hom nog dieseMle dag begrawe, 
want wie opgehang word, is deur God verv!wk. Jy mag nie die land wat dwr  die Here jou God aan 
jou as besii~ng gegee is, verontreinig nie' ' Die relevante dele word gevind in fragmente 34.  kdom I. re& 1-1 1. veral Rt(lls 7-8 ( F i i y e r  
1998:129). 

8 Paulus assosieer juis Deut 2122-23 met Deut 27:26 ( 'Daar NS h vloek op elkeen wat nie hierdie wet 
onderhou en daarv~lgens lewe niel') m sy argumntasie in Gal 3:13 om d k  verbinding tusoen Jaws 
en d ~ e  vloek van die kmis en die wet te vestii (FiEmyer 1998: 138). 



2.2.2.3 Kruisiging onder die Romeine 
Daar is skrywers uit die antieke tyd wat kruisiging beskryf as h barbaarse daad. Ander 
s€ dii is weed maar aanvaar did ash manier om laer klasse en sbwe in t o m  te hou en 
so die ooenbare orde te handhaaf (Lane 1979:561). Ciro noern kruisiging 
crudeliss~mum taetemmumque supplicium (V, 64, 165) (dk vetskriklikste en w r d s c  
teregteBng) en servitutis extremum summumque supplicium (V, 66, 169) (die mees 
verregaande wyse van teregstelling). Josephw, wat dit self aanskou k t ,  & dat dit die 
8 a w h v  r6v o i m w  ('die rnees e l lend i  dood') is wat h mens kan sterf (BF 7203). 

Die intensiteitsorde van die metodes van teregstelling is: onthoofding (decollatio), 
verbranding (crematio), en dan die kruis (crux) as die erg~te.~Soms het die gw i  van 
slagoffers vir die wilde diere (bestiis obicr) die plek van onthoofding vervang. Kruisiiing 
was egter eenvoudiir omdat wilde diere en h arena nie nodii was nie. Kruiiiging was 
ook 'n effektiewe afskrikmiiel. In die tyd van Kalgula (37-41 nC), onder die 
goewerneur Fhccus, is Jode gepynig en gekruisii om die mense in die amffleater in 
Alexandra te vermaak (O'Collins 19921207). Gewooniik is Romeinse burgers, veral 
van die ho&r klas, nie gekruisig nie, maak nie saak wat hulle oortreding was nie 
(Brandenburger 1980:392).'~ h o d  aan die knris is rneestal gereserveer vir uitlanders, 
muitem, gewekladige rowers en vir mense van die laer klas. veral slawe." C i i r o  se dat 
net die noem van die woord 'kruis" vir h gerespekteerde Romeinse burger 
onaanvaarbaar is.'' Die penone is baie keer gekruisig naby die rnisdaadtoneel en 
verkieslik langs h W g e  pad of kruising om effektiewer as afskrikmiddel te kan dien 
(Schneider 1979:574). 

Skrywers uit die Antieke Tyd gee nie h detailbeskrywin van dii wreedaardige vorm van 
teregstelling nie; daarom biy baie vrae onbeantwwrd. I! 

Kruisiging is ook metafories gebruik deur die Romeine. Seneca vergelyk begeertes 
(cupiditates) met c m s ,  in quos unuspuisque uestrum clauos suos ipse adigit ('kruise 
waarin elkeen van julle sy eie spykers slaan"); stipitibus singulis pendenf ('almal hang 
aan hulk eie kruise"); ad supplicum acti ('asof hulk tot straf gebring word") verder s€ 
hy: Quot cupiditatibus tot cnrcibus distmhunter ('hulle word uitrnekaar aeskeur deur baie 
begeertes &s deur kruise', Dialcgue 7, De vita beata 19:3). Die geb;ui van die beekl 
het egter nooit h positiewe konnotasie nie; dit is wyd gebruik om aan te dui dat elkeen sv 
eie lot moet dra en dan was dii h beekl van afgry& (Hengel 1977:68). 

' DI is ganoem die drie summa supplicie (die dfie uiterste wrme van straf) (Hengel 1977:33). 
'O Vgl. O'Collins (1992:1207) vir h paarvoohekie van uilsonderings. 
<i Vgl. O'Collins (1992:1208) vir vmrbeekle van &we wat tereggestel is deur kruisiging, s m s  tot 6000 

op h slag. Sans, as die eienaar vermmr is, k al die slam van h huishwding geltmislg. Plautus vertel 
van die skelm s k a f  wat bang b dal sy eienaar van sy skeimstmke uihrind en sy naam sal verander. 
facietque extemplo Crocisalum me ex Chrysalo Chy Sal my naam dadelik verander van Chrysalus na 
Crucisalus'. Dus: in plaas van 'goud h r '  wwd hy h 'kruis dm&) (Bacchi i  383). 

l2 C i i m  (Pro Rabifio V. 16): nomn ipsum c- absit non mddb a ocxpwe cMium Romanmum, sed 
etiam a cogitatione, cculis, auribus ('Nd die MKWd 'kmia' mod nie net ver van die lippe van 
Romeinse burgers bly nie rnaar odc van huk gedagtes. hulle 04, hulle ore'). '' Tius wat Jerusalem betear het, hat tot 500 van die J d s e  vlugtelhge per dag gekmisig sodat almal 
wrrt nog in dim stad was. did kon sien. tddat daer nib meer plek vir kru~se was nie en gem kruise vir 
liggame nie (Josephus, War 5 # 449-51). Die detail van kruisigings is nie besklyf nie, waarskynlik 
omdat din soh algemeen-bekende verskynsel in die destydse Grieks-Romeinse w W d  was. 
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2.2.3 Kruisiging 
2.2.3.1 Die vorrn van die kruis 
Die kruis kon die v o n  van paal of h T (cmx commissa) of h + (crux imrnissa) he (Louw 
8 Nida 1988b:57).I4 Die prim- bronne kontempo6r met die Nuwe Testament gee nie 
definitiewe aanduidings van hoe presies die kwis gelyk het nie; die vorrn d i i  kruis kan 
s le~s afgelei word. Die gebruik vir die Romeine was dat h plakkaat (rirhoq) voor die 
ve~oordeelde uitgedra &of om sy nek gehang is waarop die klag aangedui is. Die 
veroordeelde persoon is so verder aan spot deur die skare onderwerp. Die bord is dan 
ook bo aan die kmis vasgemaak (~chnackenbur~ 1982:271).'~ Die feit dat die opskrii 
(rirhq) nie altyd gebruik was nie, rnaak di nie noodwendig dat die kruii in sulke gevalle 
die crux immissa was nie; tog is dit waarskynlik we1 die g e ~ l  (Hendriksen 1976:648). 

2.2.3.2 Krulsigingsmetode 
Daar is geen voorgeskrewe metode waamlgens die kruisiging uitgevoer moes word nie 
(Green 1993:198). Dit het afgehang van die sadistiese ondememingsverm& van die 
laksrnanne aan diins. Tog kan die tipiese prosedure taamli aldturaat gekonstrueer 
word (O'Collins 1992:1208). 

Eerstens was daar die kruisiging van iemand wat deur die hof vemrdeel is. In 
tye van oorlog kon die verhoor ook plaasvind op die plek van kmisiging. As die 
kruisiiing op h ander plek as die verhoor was, het die veroordeelde sy kruis 
(waarskynlik net die patibulurn) gedra na die plek van k~isiging.'~ Die Jode (Lev 
24:14; Nurn 15:35v; 1 Kon 2133; Hand 758; Joh 19:20) en die Romeine (Lane 
1979:563) het die gebnrik gehad om die teregstellings buite die stad te hou. 

Tweedens is die veroordeeide se Mere uitgetrek en is hy kaal tereggestel. Die 
Jode het bepaal dat iemand nie heelternal kaal tereggestel mag word nie en het 
met die steniging toegelaat dat die persoon h heupskort mag aanM. Of die 
Rorneine die Jode se v h e u r  oor die saak in ag geneem het, is nie bekend nie 
(Lane 1979566). Die Romeinse wet het bepaal dat die laksmanne die klere en 
kleiner besittings van die veroordeelde kon kry. 

Derdens is die veroordeelde gegbel, by die plek van kruisiiing. Di is gesien as 
h belangrike handeling tussen die verhoor en die kmisiging (Geldenhuys 
1 979:599).17 

Vierdens is die veroordeelde aan die kruis vasgemaakhrasgespyker en s6 
gekruisig. Daar is die tradisie dat Moue uit Jerusalem h dwehndrankie aan die 
veroord&kles gegee het voor hulle gekmisii is, om hulk te help om die pyn te 

" Daar is ook ander ktuiim wat miader bekend is, socw bv die kmii van Andreas (wat soos h X 

15 
gelyk hat) en dim gaffel-kruh (wat so08 h Y gel* het) (Van dw Wan 1973:120). 
Flatus gebwik die opskrif odc om te spot, maar nib met Jesus nie; hy spot met die Joodse leien, 
want hy weet Jesus is odddig. Hy waarsku eintlii die Jode dat hulla pem ander koning as dm 
keiser met so& nia. Onwetend praat hy ook dim waarheid: dat Jesus die Koning o x  a h  is 
(Geldenhuys 1979:610). 

l6 Dm uitdrukking 'om p u  kruis (crmum) te dm', wat h tipbe uitdrukki vir die stmf van stawe was. 
het waarskynlk sy oorspmg hier (Brandenburger 1980:392). 

" By die geseling van Jesus was dii F i s  se plan om Jesus daama te kon wy laat Di ha( soms dia 
dood van die gbeling venxxsaak. 
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verduur. Die tradisie is waarskynlik op Spreuke 31:6-7~~gegrond;"die drankii 
was rnoontlik wyn gemeng met mime. 

2.2.3.3 Fisiese oprigting van die kruis 
Daar is Wee moontlike rnaniere waarop die kruis opgerig is: 

Die vertikale en die horisontale balk van die kruis is ash eenheid hanker. Op die 
plek van teregstelling is die veroardeelde op die horisontale kruis laat I& en 
daaraan vasgebind of vasgespyker. Daarna is die kruis opgelig en in die gat vir 
die voetstuk van die paal staari gemaak; die vettikale paal k met spye in die gat 
vasgekap om did stewig te bat staan (Brandenburger 1980:392). 

Die ander manier is om voor die teregstelling die paal klaar in die grond in te 
plantz0 Die veroordeelde word aan die dwarsbalk @atibulum) vasgebind of 
vasgespyker en dan opgehys, waarna die horisontale balk aan die vertikale balk 
vasgemaak word (Brown 1982:900). Daar was h klein hout sitblokkie (sediwla) 
ongeveer in die middel van die vertikale paal, wat die hangende liggaam 
ondersteun het (Van der Walt 1973:121). Die voete is aan die vettikale balk 
vasgemaak of vasgespyker. In die klassieke weergawes is daar gem getuienis 
van h wetrus nie (Schneider 1979:573). Die stekel waar die vertikale paal reeds 
geplant was, was h eenvoudiger manier van oprigting, en die dra van die 
dwarsbalk (patibulum) maak dat die crux immissa dalk die meer algemene 
praklyk was. Die gebruik om die kruiselig vas te spyker. het net in gelsoleerde 
gevalle worgekom (Brandenburger 1980:393). 

Die argeologiese getuienis van die man wat gekruisig is uit die beendere van Huis 4, 
Grakelder 1 van Giv'at ha-Mivtar, is waarskynlik nie te verbind met die kruiiiging van 
Jesus nk2I  Dii bly egter h waardevolle getuienis uit die eerste eeu nC van Palestynse 
teregstellings deur middel van kruisiging. Die getuienis vir die praktyk van kruisiging is 
nie bnger net in buite-Bybels literere bronne nie, maar dit kan ook argeologies gestaaf 
word ( F i y e r  1998:129). 

2.2.3.4 Die hoogte van die kruis 
Die hoogte van die kruis was waarskynlik nie veel h&r as h man se lengte nie. lndlen 
die veroordelaars wou he dat die veroordeelde meer sigbaar moes wees, is die kruis 
hogr gemaak (Lane 1979:565). Jesus se kruis was waarskynlik bietjie h&r gewees 

'' Spreuke 3: " ~ e e  st& drank aan die wat besig is om dood te gaan, laat die wat swaar ly drink; 'as 
so mens drink vergeel hy van sy arrnoede en dink hy nie meer aan sy moeilikheid nie.' 

'O Lane (1979564) dink dat dii h W i  m e  is wat dit oak vir Jesus aangebii he! (vgl Mark 1523) 
omdat dit h Joodse eerder as Romemse gebNiik was. 

'O Brown (1982:898) voer oortuigende bewyse aan dat die vertikale gedeeke van die kmis dikwels 
permanent op dim plek van teregsteUing geplant was. " Tzaferis (1970%~) befig dat gedurende Junie 1968 in opgrawings die beendere van h pngman 
opgegrawe b wat gek~isii is in dim eende eeu na Christus. h Spylcer is deur elk van sy voorarms 
gedryf en h derde spyker (van ongeveer 17-18 cm) was steeds in plek dew albei enkels. Sy bene was 
gebreek, soos barig is van die twee wat s a m  met Jesus gekruisig is (Joh 1932). 

12 



omdat die soklaat wat die asynP by sy mond wou bring, h riet nodig gehad het (Mark 
15:36). 

2.2.3.5 Die dood aan die kruis 
Die kruisiging het nie van die lewensnoodsaaklike organe direk beskadig nie, en daarom 
het die dood stadig en eers nA geweldige lyding gekom. Die bloedverli, ontsteking van 
die wonde en bloedvergiftiging, die liigaamsgewig wat die wonde in die hande en voete 
verder oopskeur, spierkrampe en gewrigte wat wil breek, die inwendige organe wat 
dreig om te skew, die asernhaling wat a1 moeiliker word, die bloedsomloop wat nie meer 
kan plaasvind nie, blootstelling aan die elemente (son, wind en weer) en h ontsettende 
dors het in die meeste gevalle die dood veroorsaak (Van der Walt 1973:119). Ten einde 
die dood te bespoedig is die bene van die kruiselmg later gebreek (vgl Joh 19:31-33). 

2.2.3.6 Die liggaam nB die krubiging 
Die liigaam is d i i l s  aan die kruis gelos as waarskuwing aan die mense, en so word 
die kruiseling se liggaam kos vir roofdiere, en aas- en roofvo6kn Daar is ook getuienis 
dat die liggaam soms vir die familie gegee is; dii het egter berus by die magistraat 
(~randenbir~er 1980:393). Kruisiging ash manier van ter&stelling is deur ~on&ntyn 
die Grote (sterf in 337) beeindig (Schneider 1979574). 

2.2.3.7 Die skande van die lrmi 
Die kruis het die veroordeelde van alk menswaardigheid ontneem. Die kruis k 
gereserveer vir die laagste khsse van die samelewing en die ergste krirninele (vgl 
2.2.2.3 hierbo). Die Rabbi's het dit selfs verbimd met Deuteronomium 21:22-23, waar die 
kruiseling deur God vervloek is. Na die veroordeling, temyl die veroordeelde sy kruis 
(patibulum) dra, met die plakkaat (ThAq)  om sy nek, is hy dew die mense gehoon en 
bespot (Schneider 1979578). Hy is buiie die stad geneem, w a r  ai die vullis van die 
stad uitgegooi is, langs die b e s i i  paaie en by kruispaaie, sodat meer mense kon 
sien, die spot dryf en hom behglk maak. Sonder klere, kaal, vir aha1 om te kyk en te 
lag het die kruiseling dear gehang. Oardromme wat wil bars. ot! wat wil bfeek maar wat 
tog steeds die spot en die hoon meganies na die brein toe deurgee (Van der Walt 
1973:119). Die hullpekosheid, vasgespyker, met die seker vooruitsig van die dood, 
sonder die moontliiheid van reddii of begenadiing. Die dood wat d e r  kom maar 
eers binne h paar we of dalk sek eers & twee of drie dae van tyding. 

2.2.4 Krubiging in die Nuwe Testament 
Die werkwoord araup6w word germonlik in die Nuwe Testament vir kruisiging gebruik. 
Vir die kruii van Jesus word altyd maup& en nod o w  gebruik nie. Die woo& 
maup65 (%miV), bmmaup6w en arauph (rvuisig3, en uwmupb ('saamkrusig') 
kom in hoaaaaldk bwee soate tekstuele kontekste voor: 

Eerstens kom dit voor in die narratiewe oor die Misigbrg van Jesus (Mark 15:l- 
47; Matt 27:1, 11-61; Luk 23:l-56; Joh 18:28 - 19:24). H i i  hoort odr- Mattws 

" Suur wyn wmd in die Ou Teshmrd as verhissende banks venneld (Num 6:13; Rut 214). Odc in die 
RomeimenGriekseliteratuurwaddilacrhalgcanenabanlriewarbeiderrm~~ 
cindat di 'n goedkoop en goeie donleaser vms (Lane 1979573). 
~ m ~ d & c i e n k d a t ~ h u l l a e i e e n o m v e r b o r d i e r e g v e f b e u r h e t m  
begrawe te wDld ( lane 1079:578). 
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20:19 (die verwysing na die kruisiiing in Jesus se voorspelling van sy lyding); 
Matteus 26:2 (verdere wrspellings van die kruisiiing); Lukas 24:20; Handelinge 
2:36; 4:10 (stellings oor die Jode se aandeel in die kruisiging); Openbaring 11:8 
(die identiiiering van 'groot stad' 'waar die Here gek~isig is' met Sodom en 
Egipte). 

Tweedens kom d l  voor in Paulus se briewe, ongeveer twintig (20) keer.2' Hierby 
kan ook die volgende nie-Pauliniese gedeeltes gevoeg word, as gevolg van hulle 
inhoud: Heb&rs 6:6; 12:2 en die sinoptiese opdragte om jou kruis te dm (Mark 
8:34; Matt 16:24; Luk 9:23; en Mark 10:38; Luk 14:27)." Paulus was die 
vroegste skrywer wat na die kruis verwys sonder om aandag aan die f~ iese 
detail van die gebeure te gee. Di wil egter nie & dat die historiese gebeure 
minder belangrik geword het nie, nog minder dat die teolagiese konsep die 
historiese vervang. Vir Paulus kom die teologiese op uit en My verbonde met die 
historiese gebeure, die verlosshgsgeskiienis waarna hy verwys (Ellis 
1974:69). Die k ~ i s  en die kruisiiing van Jesus is en bly die hart van die 
Christelike geloof (Fitunyer 1998:125). 

h Gekruisigde persoon is gesien as iemand wat deur God vervloek is en nie as iemand 
wat God se seln wegdra nie; daarom is die boodskap van die kruis h ~trulkelblok~~ en 
dwaasheid (pwpia)" vir baie (1 Kor 1:23; Gal 5:ll). Justinus beskryf die aanstoot as 
malheid (pavia) en sien die problem veral in die Christelike geloof wat goddelike status 
aan die gekruisigde Jesus gee en sy betekenis vir die redding van die mens.2' maar tog 
die krag en die wysheid van God. Jesus dm die goddelie oordeel oor die sonde. Die 
gehoorsaamheid wat Hy openbaar deur Hom aan die kruis te laat spyker, bring 'n 
ommekeer aan die ongehoorsaamheid waarrnee Adam en Eva begin het (Lane 
1979562). Aan die kruis i d e n t i f i r  Jesus met die mens as oortreder en oorkom die 
skeiding tussen mens en God deur in die mens se plek as h vervloekte te sterf. 

Die tradisie oor die lyding en kmisiging van Jesus wys in antisipasie ook wat die 
navolgers van Jesus, die kerk, se vewagting behoort te wees (Brandenburger 
1980:396). Die Redder wys die pad as h noodwendige lydingsweg vir sy volgelinge. 

24 Die Skrifdele is die volgende: 'kruisig' (omup6w) I Kor 1:13,23; 2:2.8; 2 Kor 13:4; Gal 3:l: 5:24; 6:14: 
en 'saamkluisig' (oumaup6w) ~om0:0; GA 2%; en di i  selfstandige naamwoord 'kluis' (maup6F) 1 
Kor 1:17.18; Gal 5:ll; 6:12.14; Ef2:16; Fil28; 338; Kol1:20; 2:14. 

25 Die Evanaelies aee bak rnin detail oor die kruisiaina en die lvdincl. waarskvnlik sodat aelowiaes nie "~~ ~ 

dak 96 d k p  (onsentreer dat hulk nie l&ef w&~es& vir hulk gedoen om die v k k  
en die straf van God te dra nie (Geldenhuys 1979:608). 

?g Daar is h bekende illustrasie van h gekruisigde figuur met h donkie kop op die Palatyn met die 
inskripsie: w 6 ~ -  d e n s  8 ~ o v  (Alemenos aanbi god). DB is die antiihristelike bespotting van 

27 
die gekruisigde Jesus, die Jccdsa aReiiing van die Christelike Beloof (Hengel 1977:19). 
Die wwrd dui nm h intellektuele defek aan nie rnaar dui op die dwaasheid om te wil glo in 'n 
gekruisigde Verlosser (Hengel 1977:l). 
Die malheid wat die heidene sien, Y -ens hom in die Wit dat die Christene h gekruisigde man as 
die belangrikste ag naas die onveranderlike en awige God, wat die Skepper van die w h l d  is 
(Apokgy 1. 13.4 ). 



HooMuk 2: Dk dohi8torIase konteb 

2.3 SAAM MET (o8v) 
2.3.1 Inleiding 
Hier word 'n sosiohiioriese konstruksie gemaak van die begrip 'saam" gekmisig. 
Watter gedagtes sou 'saam' oproep by die hoorder? Wat wil Paulus met hierdie 
metafoor by die leser tuisbring? 

2.3.2 Tenninologie 
Die wedwmorde en byvoeglike naamwoorde waarmee o h  saam gebruik word, maak dit 
duidelik dat die o h  voltooi word met Xplmq en dat dii dui op h inbegrepe wees in die 
~hristus-gebeure.29 Die saam-gekmisigde se lewe word begin en voortgesit a h  XplbrQ, 
en gekef LV XpmQ of Lv ~ u p h  (Gmndmann 1979:767). 

2.3.3 Die betekenismoontlikhede van a6v 
In die Klassieke Grieks en die Koine Grieks beteken a h  ({ov),~' 'saam met, met" en dit 
druk 'saamwees' of 'saam kom' uit. Van vroeg af is dit gebmik met h assosiatiewe 
datief (Gwndmann 1979:768). Einr en pn6 is naby vetwant en word baie keer 
afwisselend gebmik. Dit is egter betekenisvol dat Paulus sy briewe afsluit met die gebed 
dat die genade met ( ~ ~ 1 6 ,  nie olnr nie) die geadresseerdes sal wees. Hy dui egter die 
Christen lewe aan as een van identifikasie 'met" Christus en die Christen se leweldoel 
as -met Christus' (ainr, nie PET& in beide gevalle). Iw dui dus meer op die intieme 
persoonlike verhouding (vgl Kol 3:4) en p~16 meer op die intieme assosiasie of 
gepaardgaande omstandighede (vgl I Tess 3:13) (Harris 1978:1206). 

Louw en Nida 1988:791 dui drie moontlike betekenisse aan: 

1. Koppeling tussen objekte of gebeure sonder om spesifieke verhouding of 
funksie te beskryf (Subdomein 89.105: 'met, op, saam met, by, handel 
saam'). 

2. Assosiasie as h merker wat gesamentlike deelname in sekere aktiiiteite 
aandui (Subdomein 89.107: 'met, saam met, om saam te wees en te handel 
om mekaar te ondersteun en te help"). 

3. Merker van h geassosieerde agent (Subdomein 90.2 (0th xapi): (h idioom. 
letterlik 'met die hand van') 'deur, met die hulp van'). 

Die voorsetsel acv dui h intiem-persoonlike verhouding aan. Dit dui die t o t a l i i  van een 
of meer van die volgende aan: persone wat saam is, of wat saam kom, of wat mekaar 
vergesel, of wat saam werk, of wat h gemeenskaplike taak deel, of fi gerneenskaplike 
bestemming het en mekaar help en ondersteun. 

" Deissmann (1911305) dui aan dai die fonnule 'Mam met Christus* ( d v  -0) bykans altyd dui op 
die gemeenskap van die gelowiges met Christus nB hulk dood of nB sy koms. Hy vestig die aandag 
op h gretiito van Alexandria wat die woorde ~tixopat K W ~ J  hr rcixu oin, ad Ehra~ ('Ek pleit dat ek 
spoedii saam met p u  sal wees') wat gatuimm gee van die hoop om M die dood saam met die ander 
een te wees. 

30 Die etiilogii van oifv is onbekend (Gmndmann 1979:768). 



2.3.4 Die objek wat "saam" gekruisig is 
Die persone wat saam met Jesus gekruisig is, was misdadigers. Matteus en Markus 
beskryf elk as h h f p ~ I \ <  (dief, rebel).31 Lukas noern hulk ~anofipyq (booswig). Dalk was 
dit d i n e  wat saam met Barabas in dieselfde opstand gevange geneem is. 

Die aanhoor van die gedagte om 'saam" met Jesus gakruisig te word was sekerlik vir 
die Jode en ander hoorders h afstootl'ike gedagte. Di sou beteken het dat hulk 
booswigte en misdadiirs was, want dii is net d i i  soort mense wat gekruisig is. 

'n Joodse wet het verder bepaal dat nie meer as een persoon op h dag veroordeel kon 
word nie. Dii is nie duidelik of di6 wet al in werking was in die tyd van Jesus nie en of 
die Romeine dit net nie in ag geneem het nie (Brown 1982:900). Indian ons aanvaar dat 
die s h e  bekend was met die wet, sou hulk waarskynlik ungeroep dat dit teen die wet 
is om 'saam" gekruisig te word. Di lyk dus asof hierdie wet t M  nog nie gepasseer was 
nie. 

2.3.5 Die skande wat "saamkruisiging" bring 
2.3.5.1 Die individu en die gemeenskapa2 
Westerlinge word groot met die beginsel om op sy eie voete te staan, as onderskeie 
individue, manlii en vroulik. Die mens word gemotiveer om reg op te tree, al is dit as 
enkele indi iu,  onafhanklik van wat ander mag dink of sB. Die mans is dus alleen 
verantwoordelik vir sy eie handelinge omdat die mens h i n d i i u  is ten opsigte van 
gevoelens en kennis, of oordeel en handel. lndiin die mans in die Westerse kultuur met 
ander interaksie het, voel hy dat die ander ook unieke wesens is en sb leef hy in sy 
sosiale en natuurliie omgewing. Dii soort individualisme is skaan in ander kulture en 
waarskynlik heeltemal afwesig in die Nuwe ~estament." 

In die eerste eeuse Mediterreense w&reld vind ons die diadiese (uit twee bestaande) 
persoon. Die een persoon het die ander konstant nodig om te weet wie hy is. Dit 
beteken dat die persoon homself allyd sien in verhouding met ander persone. Elkeen 
het h spesifieke sosiale posisie, sowel horisontaal (met ander wat dieselfde status deel) 
as vertikaal (met ander W en onder in sosiale orde). 

Die belangrikste waardes vir so h persoon is eer en skande, n k  skuld nie. Eer is h 
aanspraak op waarde, plus openbare erkenning van die waarde. Die aanspraak op eer 
is altyd h openbare saak want dit vra die oordeel van die publiik om dii te kry. Skande is 
h gesindheid van sensitiwiteit oor iernand se eer, h besorgdheid oor wat ander dink, sB 
en doen relatief tot die persoon self. Dit gaan oor die konstante soeke na 'n go& 
reputasie wat ander aan die persoon kan toeskryf. Die mrdeskat van die Bybel is dus 
uitgebreid waar dii handel oor eer rnaar vir skuM is daar nie baie woorde nie. 

In die Grieks-Romeinse Mreld sal die een persoon horn altyd deur die oO van ander 
sien want eer kan hy net van ander kry. Wat ander sien, is dus baii belangrik en die 
penoon rnoet altyd daarvan bewus bly. Gewete is daarom die penoon se sensitiwiteit 
om bewus te bly van die openbare mening oor sy eie optrede. h Persoan wat sb optree 

'' w titel kan ook op die Sdote vsn toepassing wees. 
Vgl die goeie van Mali i  (IB79:125138). 

3s Wr wdee  W=gekyk word na Geettz (1978221-237). 
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is h respektabele en eerbare persoon. Om een lid van die groep te ken is om aha1 te 
ken want die i n d i i u  is die verteenwoordiger van die groep. 

Die individu is ingebed in die groep, en die individu se gedrag word bepaal deur die 
siening en verwagting van dY wat saak maak. 

2.3.5.2 Die Nabye-Oosterse individu en Usaarnkruisiging" 
'n Mens uit die antieke Nabye Ooste vir wie gese word om 'saarn" gekruisig te word of 
sy kruis op te neem, sou dadelik h krisis ewaar. Hy sou dadelik besef het dat dit geen 
eer sou bring nie en dat die gemeenskap dit nie as 'n eervolle iets sou sien nie. Dii sou 
trouens die grootste skande wees en moes dus ten alle koste vermy word. Sy eer mod 
nou beskerm word. Die kwis is gereseweer vir die laagste klasse van die sarnelewing 
en vir die ergste misdadigers (vgl2.2.2.3 hierbo). lndien jy gekruisig moet word, sou did 
beteken dat jy tot daardie groep behoort, en dit sou h skande wees. Die Rabbi's het dit 
selfs vetbind met Deuteronomium 21:22-23, waar staan dat die kruiseling deur God 
vervloek is. 

Die skande om as veroordeelde sy kruis (patibulum) te dm, met die plakkaat (T~TAO~) om 
sy nek, sou beteken dat hy nie vir sy eer kon opstaan om hornself te verdedig nie. Hy 
sou die spot deur dim rnense gelate moes aanvaar. Die feii dat die kruisiging plaasvind 
by die besiiste paaie en die kruispaaie, beteken dat dii nie iets is wat weggesteek sou 
kon word nie; baie rnense kon sien, die spot dryf en hom belaglk rnaak. Die skande 
gaan egter verder: sonder klere, kaal, met geen hand (vasgespyker) of klere (deur die 
soldate gevat) om sy skaarnte te bedek nie. Almal is vry om te kyk en te lag. 

Die hulpeloosheii, vasgespyker, onmoontlii om vir sy eer op te staan, net die dood wat 
hom kan red van die skande; maar die dood kom tog s6 stadig. Die k ~ i s  het die 
veroordeelde van alle rnenswaardiiheid ontneem. 

Die persoon wat die woorde 'saamgekruisig' hoor, sal dit nie wil kies nie want dit sou 
net tot skande lei en geen eer sou vir die groep kom nie.34 

2.3.6 Die pyn wat saamkruisiging brlng 
Die pyn wat gepaard gegaan het met kruisiging was iets wat sekerlik nie voldoende 
beskryf kan word nie (vgl by 2.2.2.3 vir wat die antieke skrywers self s&). Seneca s&: 
lnvenitutu aliquis, qui velit inter supplicia tabescere et perire membmtim et totiens per 
stilcidia emittere animam quam semel exhalare? Invenitur, qui velit adactus ad illud 
infelix lignum, iam debilis, iam pravus et in foedum scapularum ac pectods tuber elisus, 
cui multae moriendi causae etiam citra cfucern fuemnt, trahere animam tot tonnenta 
tra~tumrn?~~ lndien h persoon hoor dat hy saarn gekruisii moet word, sal die lyding wat 

Dt Mlklaar waarom Christenleiem wat nie die skande van dim kNiS kon ontken nie, doelberms 
geswyg het oor die dood van Jesus. Dt is dalk ook di6 dilemma wet gemaak het dat somrnige die 

35 
d o c e t i  aangehang het (Hengel 1977:4). 
'Kan iemand gevind word wat v e r k i  om weg te kwyn in pyn en ledemaat vir ledemaat te st&, of om 
sy lewe d~ppe l  vir dmppel prys te gee, earder as om dii onmiddeUii af te gee? Kan enige man 
gewillig wees om aan h vervloekte kruk vasgemaak te word, reeds verswak, alreeds vervorm. met 
klike iwelssts op die skouenr en bon, en om dim ssem van lewe te M uMmk in uitgerekte pyn? Hy 
sal baii verakonings M om te sterf voordal hy op dii kmis vasgmaak ward' (Dialogue 3 (De iia 1) 
2.2. 
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hy weet voork, gedagtes van vrees in hom wakker maak. So h persoon sal alles in 
werking stel om dit te ontvlug want hy weet: as jy eers aan die kruis hang, is daar geen 
moonlikheid van ontvlugting nie.= 

2.4 GEVOLGTREKKING 
Die sosiohistorkse ondersoek wys dat die oproep om 'saam" gekruisii te word teen die 
grein van eke persoon in die Middellandse See-gebied sou ingaan. Die hart van die 
Christelike godsdiens, wat Paulus beskryf as 'die wood van die kruis' (A6yq TOG 
o-raupou) is nie net heeltemal teen die Rorneinse poliieke denke in nie maar ook teen 
die hele etos van die godsdiens in die antieke w6reld en in besonder teen die 
oortuigings oor God wat geleerde mense gehad het (Hengel 19775). Die ware 
Rorneinse en Griekse gode is gesien as onstefflik. Hulle het niks in gemeen gehad met 
h kmis wat h teken van skande (aioxhq) Heb 122) of skandpaal (infamis stipes), die 
dr& (infelix lignum) of rnisdadigershout (mvoupyabv 515hov). die verskriklike kruis 
(maxuma mala crux) van die slawe. 

Die kruis - die barbaarse rnanier van straf, die venrloekte deur God (verwerp deur 
heme1 en aarde), die wreedste vorm van sterf, vreemd aan die Ou-Testamentiese 
kultuur, nie eers genoem teenoor h gerespekteerde Rorneinse burger nie - dit is die 
plek w a r  God versoening bewerk tussen Horn en sondige mens. Dii is te verstane dat 
hierdii evangelie h struikelblok vir die Jood is, en dwaasheid vir die Griek. 

Die metafoor wat Paulus gebruik is h treffende een wat sou aandui dat hy klaar is met 
die ou lewe en net in Christus kan lewe, en Christus in horn. Die implikasie van h 
gekruisigde lewe wat vir goed verby is, sou deeglik verstaan word deur die omstanders. 
Dit sou hulle tot stilstand ruk en tot diepe nadenke dring. 

38 Die man van G ~ a t  heMivtar(vgl hiirbo by voetnota 22) is met h stuk van sy kmis en spyker nog 
deur die entiel8 beg- want dii was waarskynlik te moeilik an die spyker uit te kty en sy IQgaarn 
van dm k ~ i 8  ks te kry (Haas 1970:40). 
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HOOFSTUK 3 

"SAAM MET CHRISTUS GEKRUISIG" (GAL 2:15-21) 

3.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie hoofstuk is om die metafoor 'saam met Christus kruisii" in 
Galasiers 2:15-213' te interpreteer. Die betekenis van die metafoor 'saam met Christus 
gek~isig" word in hierdii studie bepaal volgens die grammaties-historiese metode soos 
toegepas deur De Klerk 8 Janse van Rensburg (2005), met spesifeke fokus op hulk 
stappe 1 tot 14. 

3.2 GEBED OM LEIDING EN HERINNERING DEUR DIE HElLlGE GEES 
Die betroubare oordra van die boodskap van die Skrif veronderstel dat die verklaarder 
met die Heiliie Gees as Outeur van die Skrif v e ~ u l  is (De a r k  & Janse van Rensburg 
2005:12). Di is my vooronderstelling dat die Skrif die Woord van God is, gehspireer 
deur sy Gees, en dat die Gees die Verklaarder van die Skrif is. My doel met hierdie stap 
is om as verklaarder my afhanklikheii van die Gees aanvanklik en voortdurend in gebed 
te bely, en om vir die leiding van die Gees te bid. Ek besef ook dat die leiding van die 
Gees nie persoonlike inspanning en harde werk onnodig maak nie. 

3.3 DIE KEUSE VAN DIE PERJKOOP VIR EKSEGESEn 
Galasiers 2:1g3' is deel van die perikoop GalasSrs 2:ll-21 wat op sy beurt deel vonn 
van die groter eenheid GalasYrs 1:ll - 2:21. Gabsgrs 2:11-21 bevat die weergawe van 
die gebeure by Antiogie. Galasiers 2:15-21 is h opsomming en konklusie van Paulus se 
argumentasie in Galasks 1:ll-21, en daarom k i i  ek dit as die perikoop om te 
eksegetiseer. Paulus staan vas by die ware evangelie teenoor die vermenging van die 
evangelie met die wetsonderhouding. 

3.4 DIE PLEK VAN GALASI~RS 2:15-21 IN DIE BRIEF, EN DIE PLEK VAN 
GALASI~RS IN DIE BYBEL'O 

3.4.1 Die plek van GalasiBrs 2:15-21 in die brief4' 
Daar is h duidelike verbindings DTE 6i" ('maar toe') in 2:11 wat h spesifieke breuk en 
verhouding met die voorafgaande &el merk. By 3:l is die uitroep "TI 'nv6rl~o1 raAdrralm 

('0, onverstandiie Gahs@rs') wat aandui dat daar h duidelike nuwe begin is by 3:l. Die 
perikoop eindig dus by die vorige vers. Die inhoud van die gedeelte 2:ll-21 is h 
aanduiding dat hierdie deel h eenheid is. Op sy beurt kan 2:1521 as 'n verdere 

" Ek vdg h i i  die kmnologiese or& van die brief am die Gahsirs en die brief aan dim Romaine, en nie 
die kanonorde nie. Vir die vdlediie bespreking van die datering vgl 3.10.2 S6 kan odc vasgestel 
word of daar enige onhvikkeling by Paulus is in sy gebwik van dim fme. 

JB De Klerk 8 Janse van Rensburg (2005:14) MI bedoeling met hierdii stap is om die perikoop wat 
geksegetiseer word, te identiher. " Gal 2:19: '&d~ ydp &d vwou v6pq htBovov, iva 6uJ <fiow. X& ouwomQpwpal.' (Waar wat 
my W, deur dim wet is ek vir dim wet dood sodat ek vir God kan We: ek is saam me1 Christus 
gekruistg') (Bybel1992). " Di doel van stap 3 is om die plek van die gekose perkoop in die boek en van die boek in die Bybet te 
bepaal (De M 8 Janse van Rensbug 200515). ' Vgl Bybel. Multivertaling (2004:1530-1531). Guthrie (1970:488-470), Lategan (1984112) en Tohie 
(2004:40-97). 
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onderdeel onderskei word, omdat Paulus in hierdie verse h opsomming gee van dit wat 
hy bespreek het. 

Dii kan skemati soos volg voorgestel word: 

Briefinleiding 
Gal 1:l-5 Afsender, ontvangen en se6ngmet 1 

I I 

Aanloop tot die hootbetoog 
Gal 1:6-10 Daar is geen ander evangelii nie 

Afloop van die hoofbetoog 

Hoofbetoog in drie dele 

6:ll-17 Laaste opmerkings en waarskuwings 

- HoOmetoog 1.1:11-2:21 Paulus se evangeli is nie deur 'n rnens uitgedink nie 
Hoofbeloog 2.31-431 Vryspraak deur die gdoof uit verskillende hoeke 

verdedig 
Hbofktoog 3.5:1-6:10 Die nuwe lewedeur die Gees 



Hoofstuk 3: Saam met Christus gekruiiig (Gal 2:15-21) 

Die plek van 2%-21 binne dim geheei van 1:ll - 2:21 is duideiik uit die volgende 
voor~ te l l i n~ :~~  

1:ll-2:21 Hoofbatoog 1 Paulus se evangdle Ea nle deur 'n men8 uitgedink nle J 

131-12 lnleidende basiese stelling: D i i  herkorns van Paulus se evangek 

1:1314 Paulus se vrodre lewe in Judarsme 

1:1517 Paulus geroep deur God I 
1 :I820 Paulus se eerste besoek aan JeNSalern 

1:21-24 Paulus se sendingwerk 

1 _1 21-10 paulus se m e  besoek aan J~ t 'U~ le rn  om te tewys dat d i i  
evangelii wat hy verkondig deur kin in Je~salam erken is 

3.4.2 Die plek van Galasilirs in die Bybel 
Gaiasi€rs is deel van die Nuwe Testament, naas Romeine. 1 KorinMrs en 2 Korinlrs, 
een van die hoofbriewe van Paulus (Bruce 1982:1).~ D i  boek was die oorlogskreet van 
die Reforrnasie; Luther vewys byvoorbeeld na Galasiers as sy Katherina (sy vrou) 
(MacArthur 1987:Lx). 

, 

'' Hjirdii  verdeling is gegmnd op die retoriese verdeiing wat Tolmie (2004:51-97) rnaak met d i i  
onderverdeling van 2.11-21 my em. Bruce (1982:57) plaas die 2:15-21 by die vdgende hoofbetoog. 
Ek reken egter dat daar nm genoeg gmnd d a a m  is nie. Lategan (19841 12) en Bybel. 
Multiveiaiing (2004:1531) kias ook vir 215-21 ash eenheii van opsomming. 

43 Reeds Marcion in 140 nC (die eerste persoon wat h geslde kanon Morgestaan het) p!aas Galasien 
bo aan die lys in sy npoSWikon (Bruce 19822). 

2:ll-14 a. Paulus wys Petrus in Antiochii tereg om te bevestig dat hy vir die 
ware evangelii staan 

2:15-21 b. Paulus se samevatting van die waarheid 
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3.5 DIE GENRE VAN GALASICRS 2:i5-21 EN VAN GALASIERS~ 
Die brief aan Galasi6m vertoon die kenmerkende eienskappe van die Pauliniese 
briefvorm (Lategan 1984:98).* In terme van die briefvorme van sy tyd, s w  Paulus se 
briewe as persoonlik, vermanend en lerend beskryf kon word. Hy skryf immers aan 
rnense met wie hy 'n persoonlike verhoudimg het, maar terselfdertyd skryf hy bewustelik 
as apostel aan d i  geloofsgemeenskappe. Sy ondenig en vemaning word in briefvorm 
gegiet. Verder vertoon Paulus se briewe die Hellenistiese indeling van briefopening, 
briefliggaam en briefslot (Lategan 1984:112). Hy pas die egter vlyelk aan om sy 
behoefks en doeme te pas. Die gevaar is om met h bepaalde VOMafgeformuleerde 
raamwerk na dm teks te gaan en dit ast ware op die teks afforseer. De navorser 
behoort nie die teoretiese raamwerk vooraf so te formuleer en die data dan daawolgens 
verklaar nie maar eerder die data stap vir stap oncbsc& in fr poging om konseptuele 
kategor* daar te stel waardeur die data verklaar moet word (lohnie 2000:353).~~ 

Die gedeette 2:ll-21 begin as h narratief (2:11-14). wat die verhaal van die gebeure by 
Antiochii weergee, en gaan al rneer oar in lerende en verrnanende stof (2:15-21).~ 
Paulus begin deur die argument te fokus op die gebeure in Antiochk die GalasYrs is as 
te ware toeskouers van die geskilpunt tussen Paulus en Petrus. Op h stadium kom die 
Galasigrs egter agter dat die rol verander het en dat hulk by die argument ingetrek is. 
Die fokus het iewers, moeilik om te s& mar, verander van die gebeure in Antiochl na 
die saak in G a W  udmie 2000:365366).~ 

Die doel van d i i  gedeelte is dat Paulus aandui hoe sy opponente afwyk van die 
algemeen-aanvaarde Christelike tradisie en hulk daarteen verset (Tolmie 2000368). Hy 
wil dit regstel deur te wys hoe hy vir die waarheid opstaan, al het dii beteken dat hy een 
van die pilare (Petrus) in die openbaar moes teengaan. Hy gaan dan verder deur die 
evangelie duidelii te maak, dat redding nie deur die werke is nie maar deur die geloof 
alleen. DiB argument bou hy dan verder in die brief uit. 

3.6 DIE VASSTELLING VAN DIE GRONDTEKS VAN GALASIERS 2%-21" 
Vir doeleindes van hierdie studie word die UBS-teks (2001) gebruik. Met die grondteks 
van Galasih is daar weinig probleme orndat p46 en die tweede Chester Beatty- 

* De Klerk 8 Janse van Rensburg (XX)5:19) se bedoeling met h i i e  stap is om die genre van die 
perikoop, en van dm boek waaruil die perikoop kom, te bepaal, sodat die interpmbsie daarvan in die 
eksegese verreken kan word. '' Betz (1979:14-25) maak h st& saak uit dat Oabsiem h voorbeeM is van die apobgetiese brief- 
genre, vanwee die elamante van outab'irafie en apologia Die brief veronderstel odr h ware of 
f W i  situasie van h peregieiiie hof met die geadresseerdes as die juries Paulus as die 
aanoeklaagde en die opp~lente as die aankiaers (forensiese retoriek). Oil. sB Betr. msak die brief h 
'self-apologii' Wat nie in p e m  aangebii word nie m a r  in die vorm van 'n brief. Daar is aok iets 
magies wmlat hy begin met h goedgdmuleerde vkek teen dii wat h an& evangelii preek; aan 
die einde vermeld hy f&n vir dii wat bjaal bly. Longenecker (199O:C) maak ook die indeling baie op 

4a 
grond van die retorieaa struktuur. 

47 
Ook genoem dim 'grounded theaical approach' (Tdmie 2000:353). 
Betz (1979:25) sien Gal 2:15-21 as die pmposisie. 
Marlyn (1998:246) dui hierdii oagang aan a9 tussen 2:16 en 2:17. 

49 De Klerk & Janse van Rensburg (2005:23) se bedoeling met herdie stap is cin die relevante 
tekskritiese getuienis oor die teks te weeg en ap gmnd daarvan die grondteks van die perikoop vir 
eksegetiie doeleindes vas te stel. 
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papirus, wat rondom 200 nC dateer, feitlik die volledii teks van die brief bevat. In die 
majuskek kom die brief in die belangrikste manuskrite voor, soos Codex SinaIt'i:us, A, 
0, C en 0 (Lategan 1984:108). 

Volgens De Klerk 8 Janse van Rensburg (2005:23) se metode is dii nodig om slegs 
tekskritiese aantekeninge met 'n G of D-sekemeidsgradering verder te ondersoek. D'e 
UBS-teks (2001) se tekskritiese apparaat bevat drie variante, en elkeen dra 'n A 
gradering. Daarom word nie verdere aandag aan die variante gegee nie, en met die 
UBS-teks van Ga las i i  2:1521 volstaan. 

3.7 DIE ONTLEDING VAN DIE GEDAGTE4PBOU VAN GALASIERS 2:15-21 
3.7.1 Die gedagteopbou op mikrovlak 
Die gedagte-opbou op mikrovlak is die interkorrebse van alle eenhede van die teks, 
insluitend di6 van die kleinste eenhede (rededele) van die teks (De Klerk & Janse van 
Rensburg 2005:40). Die mikrovlakontleding van slegs Galasiers 21521 word hier 
weergegee aangesien dit, soos h i i  aangedui is, die opsornming van die perikoop is 
en besondere l i i  werp op die aard van die metafoor h a m  met Christus gekruisig". 
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I 



Hoofstuk 3: Saam met Christus gekmisig (Gal 2:15-21) 



Hoofstuk 3: Saam met Chriatus g e k ~ i s i g  (Gal 215-21) 

3.7.2 Die gedagteopbou op makrovlak 
Die gedagtespbou op makrovlak is die interrelasie van alle gedagtwenhede van die 
teks, m.a.w. nie die van rededele onderling met mekaar nie (= mikrovlak), maar van 
gedagteeenhede (d.i. eke frase wat h eie werkvmord het) (De Klerk & Janse van 
Rensburg 200540). 

Basiese steliing 

2:15 Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie 1 
Die eerste konsekwensie dat ons as Jode gebore is: 
Ons weet dat vryspraak uit die geioof en nie u3 die werke is nie. 

2:16a En tog weet ons dat h mens nie van sonde vrygespreek 
word deur die wet van Moses te onderhou nie. Maar alleen 
deur in Jesus Christus te glo. 

Die lweede konsekwensie dat ons as Jode gebore is: 
Ons het tot geloof gekorn nie deur die wet te onderhou nie. 

d l  is hoe ons vrygespreek is: deur in Christus te glo en deur 
die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek 
op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. 

I 

Die derde konsekwensie dat ons as Jode gebore is: 
Ons het gevind Christus is nie dienaar van die sonde nie al is 
ons ook sondaars 

2:17 As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het dat 
ons ook sondaars is, beteken d l  dan dat Christus in diens van 
die sonde staan? Beslis nie! 
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Die vierde konsekwensie dat ons as Jode gebore is: 
Ek (ons) kan nie weer opbou wat ons afgebreek het nie 

2:18 Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig 
verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daannee tot 
'n oorbeder. 

Die vyfde konsekwensie dat ons as Jode gebore is (Klimaks): 
Ek (ons) is dood en Chrktus /ewe nou in my (ons) 

1 2:1420 Maar wat mv betref, deur die wet is ek vir die wet 

- 

3.8 DIE VERTAUNG VAN GALAsI~Rs 2:15-215' 
Die 1983 Afrikaanse Vertaling word as uitgangspunt geneem. Dit bied 'n geldige 
dinarnies-ekwivalente verbling van Galasiers 2:15-21. Tog stel ek die volgende 
aanpassing in vertaling voor: 

- 

2:15: Die 1983 Afrikaanse Vertaling vertaal E8voq as *heidenen. Ek stel voor 'nieJode" 
want Paulus wil eerder d i i  aandui wat nie deel van Judakme is nk5' 

dood sodat ek vir ~ o d  kan lewe: ek is saam met Christus 
gekruisig, en nou is di nie meer ek wat lewe nie, maar 
Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog her lawe, 
leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy lefde vir my 

2:16: Die 1983 Afrikaanse Vertaling verbal v6pq (wef) as "wet van Moses". Ek stel 
voor net WeC want die wt wat her ter sprake is, is wyer as net die wet van 
Moses. Die wet vemys hier waamkynlik na die wet van God wat toegepas en 
gei'nterpreteer word as h legalistiese sisteem (Burton 1921:132) en die wet, wat 
hei l i  van onheilii skei, Jood van nie-Jood (Martyn 1998:256). 

2:20 Die 1983 Atiikaanse Vertaling vertaai 6v aapld (in ldie] v/ees) as 'nog h i .  Ek 
stel voor 'as mens.'* 

" De Kbrk  8 Janw van Remaburg (2005:49) se bedoeling mat hierdim stap is om enige wesenlike 
venkille tussen dm eksegeet se eie vartabng en dim gebruii  amptelike vertabng uit te wys en te 
motieer. '' LOUW 8 N i a  (1988): Semantiie velde 1 I .37 en 11 -55. 

52 Ek is di earn met die altematii wat Bybel. Multivertaing (20041532) voorstel. 

27 

Die gevolgtrekking: Christus het nie vemiet gesterf nie: 
Ek (om) verwerp nie die Genade van Christus nie 

- 2:21 Ek velwerp nie die genade van God nie. As 'n mens 
vrygespreek kon word op grond daa~an dat hy die wet 
onderhou, sou dii irnrners beteken dat Christus vemiet 
nestelwe het. 
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3.9 DIE KERNVERS VAN G A L A S ~ & S : ~ ~ - ~ I ~  
Die kemvers is die teksgedeelte in eke perikoop waar die sentrale tema en hwfgedagte 
saamtrek tot 'n eenheid (De Klerk 8 Janse van Rensburg, 200550). Galasiers 219-20 
is die klimaks van sy argurnente wat hy opgebou het: 'Ek (ons) is dood en Christus lewe 
nou in my (ons)'. Die gevolgtrekking is dus dat die gelowige nie die vryspraak deur die 
geloof in Christus ongekiii moet maak deur vryspraak te soek in die werke van die wet 
nie. 

3.10.1 lnleldlng 
Die kerk het in die tyd toe die brief geskryf is, h oorgang beleef vanuit die Joodse milieu 
na nidoodse milieu namate al meer gelok6ges uit die nieJoodse nasies tot gerneentes 
toegevoeg b (Bybel, Multivertaling 2004:1530). Di he! die kerk gedwing om rekenskap 
te gee van die minimum voorwaardes vir die toe&ede tot die Christelike gemeenskap 
(Lateaan 198496). Die kerk het nie meer - soos t ipi i  in die JudaYsrne - die 
bndehouding van die wet vereb nie, wat veroorsaak het dat die skeiding tussen kerk en 
sinaaoae a1 aroter aeword het. Dit het ook weerstand van die ~udaiseerders~~ teen die - - 
gelowiges l&t ontskan. Hulle was van mening dat, om deel te kan hi? aan die redding, 
die Joodse wette en gebmike steeds nagekom moes word. Aan die ander kant was daar 
vetwarring by die gelowiges oor wat die Christelike vryheid in praktyk inhou (Lategan 
198496). 

Paulus se doe1 met die skryf van dim brief is om duidelike leiding oor albei die sake te 
gee: hy verduidelik dat God vryspraak deur die geloof gee, en nie deur die 
onderhouding van die wet nie; hierrnee saam spel hy ook uit wat 'e implikasies van die 
n w  Lewe deur die Gees is. 

3.10.2 Skrywer en ontstaanstyd 
Die Pauliniese outeurskap van Galasiers word deur min navorsers betwis. Daar word 
dus feiilik algemeen aanvaar dat Paulus die outeur is, so06 Galasirs 1:l dit aandui. Di 
is h uitspraak wat ook nie deur die me& kerk belwyfel is nie (Lategan 198498). 
Gedurende die eerste helfte van dim negentiande eeu was daar geleerdes wat 't we1 in 
twyfel getrek k t  maar die siening het nie verder veld gewn nie. 

Paulus het die GalaMrbrief waarskynlik iewers tussen 50-55 nC geskryf. Die een 
moontlikheid is ongeveer 50-52 nC u l  Korinte, aan die einde van sy tweede sendingreis 
(indien aanvaar word dat die Suid-Galash die onhrangers is), en die ander is 
ongeveer 52-55 nC ult Efese (indien die Noord-Gahskrs as die ontvangers beskou 
word) (Du Toit 198435)~. 

53 De Klerk 8 Jan= van Rensburg (2005:50) se bedoeling met hierdii stap is M die kernvers van die 
perikoop te bepaat. " De Klerk & J a m  van Rensbum (2005:51) se bedoelina met hierdii stm is om die sosio-hiioriese - 

55 
konteks van dim aerste k e r & & e r s  te konstrueer. 
Dunn (1983:25) dui die Jodaiseerders tereg aan as dii wat vra ?hat the law ought to be kept in a 
m stncgr Jewish fashion: 

Ss Vi die onderskeid tussen Suid- en Noord-Galasi, vergelyk paragraaf 3.10.3 direk K i n d e r .  
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3.10.3 Eerste lesers 
Paulus skryf die brief vir nieJode (4:8) wat verspreid lewe oor Klein-As@. Hulle het die 
boodskap van.Paulus by h v r o h  geleentheid (3:l; 4:13-15) ontvang, iewers in die laat 
veertiger jare van die eerste eeu na Christw. Die bediening van Paulus het baii vir hulk 
beteken en hulk het emrings gehad met die Heilige Gees wat hulle lank bygebly het 
(3:2-5). 

Galasie (TaAarlaq) (hedendaagse Turkye) kan na twee g e b i  verwys (Lategan 
1984:99). Eerstens kan dit vemys na die landstreek in die hart van W m -  Asii in die 
omgewing van die stede Ankiia, Pessinus en Tavium. Did is in hierdie &le dat die 
Keltiese stamme hulk gevestig het in die derde eeu vC na h lang trek uit Frankryk. 
Tweedens kan dii vemys na die Rorneinse provinsie Galad, wat odc die suiddike dele 
van Klein-Asie insluit. Paulus en Barnabas het tydens hulk eerste sendingreis ten 
minste drie stede in die Romeinse provinsie Gabsit! besoek, naamli lkonium, Listra en 
Derbe (Hand 13:2-1428). Nd die apostehrergadering (Hand 15) word ten minste nog 
twee besoeke in Handelinge vermekl (Hand 16:6 en 18:23). Paulus vemrys ook in dm 
brief self na "die eerste keef, wat hy die evangelie aan hulle verkondig het (Gal 4:13). 

Die keuse tussen dim landstreek (Noord-Galasii) en die provinsie (SuiiCalasit5) is nie 
eenvwdi nie. Vir eke argument is daar h teenargument maar die feit dat die werk in 
die provinsie so volledig dew Handelinge beskryf word. laat dak die skaal eflens in die 
rigting van die provinsie-moontlikheid swaai (Lategan 1984:lOO). 

Die Galasirsbrief is anders as Paulus se ander kiewe. Did is die enigste van Paulus se 
briewe waarin hy skynbaar s6 ontsteld is dat hy die gebruiklike danksegging, waarmee 
by sy briewe begin, uitlaat. In plaas daarvan om iets te s6 soos "Ek dank God vir julle", 
begin by met die kras: "Dit verbaas my dat julle ... so gou van God afvallii geword hetl" 
(Gal 1.6) en: "Is julle dan so sonder begripT(Gal3:I) 

3.10.4 Paulus se teenstandem in Gala& 
Paulus het n6 sy aanvankliie bediening on&r die Galasiers voortgegaan met sy 
sendingreise. Daar het toe h gmep Joadse Christen-evangeliite gekom, wat h ander 
evangelie (1:6) as Paulus verkondii het (Longenecker 2003:64). Hy sien h i i i e  mense 
as moeilikheidmakers, mense met onsuiwer motiewe en wat die gemeente w a r  (1:7; 
4:17; 5:lO). Paulus ervaar hiirdle leer as h bedreiging vir die hart van die evangelie. 
Hulle aandrang op die besnydenis en die onderhwdi van die wet het verwarrina in die 
gerneente ve&&ak. Dii opponente het die g k t e  biinegedring or& vats 
voomendsels; hulk was aelowilles wie se inteariteit onder verdenkina is (Lateaan 
1984:102). Die manier waaiop ~& lus  die wyheid {erstaan het, het hulle & aangesGan 
nie. Hulle het ge& dat die Christene die wet steeds moes onderhou. 

Die profel van die moeilikheidmakers kan in drie punk weergegee word? 

Die moeilikheidrnakers het go& retoriese vaardiihede gehad en hulle kon 
veral die geskriffe van Israel vaardii urn. Sommlge van die gedeeltes wat 

- - - 

57 Hiisrdie is h indeling van Longanedter (20036446). met my eie aanwllis en bydraes van ander 
mrsers soos telkens aangedui. 
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Paulus in GabsYrs gebruik, kan h poging wees om alternatiewe 
interpretasies van sommige gedeeltes daar te stel. 

Die moeilikheidmakers kon aangedui het dat hulle met 'n mandaat van die 
gemeente in Jerusalem optree, juis di6 gemeente wat gesien is as die 
m~edergemeente.~~ Of hulk arnptelik enige verbinding gehad het met die 
kerkleers in Jerusalem kan egter nie op gmnd van die gegewens in 
Galas&rs met sekerheid ge& word nie (Lategan 1984103). Paulus wat 
reeds by Antiogi met die verteenwoordigers gebots het (2:ll-14). kon dalk 
a1 meer soos h rebel gel* het. Daarom dat hy begin om aan te dui dat hy die 
evangelie deur openbaring van God ontvang het en dat die gemeente in 
Jerusalem sy boodskap met blydskap ontvang en in h sin goedgekeur het 
(11 1-14; 21-10 Paulus dui aan dat hy nie die een is wat dwaal nie maar 
dat di eerder 'e leers van Jerusalem is (2:5), soos dit in die geval van 
Petrus a1 duidelik geword het, miskien net die s e n  van Jakobus (2:ll-14). 

Die moeilikheidmakers verkondii h vorm van Christen-wees wat van 
Abraham af kom, saam met die verbondswet van Moses. De Messias speel 
h belangrike ml en daarom sal Hy nie die vereistes van die wet ongeldig 
maak nie. Die vereistes sluit in besnydenis (6:12-13) en ander algemene 
Joodse gebruike (4:21; 54). Die skielike Myheid en die feit dat sonde nog 
voorgekom het, het dak gernaak dat hulle Christus gesien het as die werklike 
Verlosser van die mensdom, maar bimne die raamwerk van die Tora. Deur 
die besnydenis kon hulle in die verbond ingelyf word en die beskerming van 
God geniet het. De bekende van die ou bedeling het vir hulle sekuriteit 
gebi i .  Hulk is gered maar glo dat hulk deur die onderhouding van die wet 
heilig word en s6 aanvaarbaar vir God word (Betz 19793-9). Die feii dat 
Paulus dit h 'ander evangelie" noem, dui daarop dat d l  nie h terugval na die 
Jodedorn is nie maar h variasie binne h Christeliie konteks (Lategan 
1984102). Paulus se klem I6 daarop dat die Christen homself moet gee 
sodat Christus in horn kan lewe. Dit is die mees intieme verhouding met God. 

Ons kan dus aflei dat die opponente van Joodse herkoms was wat aangedring het dat 
die gelowiges van Galasil! die besnydenis en sekere ander Joodse we@ moet 
onderhou, ondanks die welksverdeling waartoe in Jerusalem ooreengekorn is (2:7.9)." 
Dit lyk of die opponente wou insinueer dat Paulus ook die leer van die besnydenis 
voorstaan (Gal 5:2ev). Paulus reageer in die brief daarteen. Paulus redeneer teologies 
met hulle dat die hou van die wet lei tot slawerny aan die sonde. Hy wys daarop dat die 
besnydenis se aanvaarding daartoe lei dat die hele wet onderhou mod word. 

De feit dat G a W  gestg is uit Antiiie,  maak did moontlik dat dim Antiogiers h afvaardiing daarheen 
stuur M die belange van Antbgii te beskerm; dit kan egter ook di i l fde groep wees wat in Antiiie 
die problem vecoorsaak het (Dunn 1983:3940). 

50 AB gevolg van die druk van die Rorneine en die awak goewemews het daar h at sterker Joodse 
nasionalisme ontstaan. Dim Christene wal dim Joodse geb~ike nagelaat en soms teengestaan het, 
was een van die teikens van d i i  nasionalistiese beweging. Di is moontlk dat Jakobus ei die kerk in 
Jerusalem Mder di8 imbed oekom het en die shraardiaina we1 oe~hrur het Dit kan eater adc h a r m  ~-~~ - -  ~ -~ ~ -- 
wee~ wat op eie i n i s i i  & besoek ondemeem het -&-die ehriskne daartoe te oortuig om meer 
aan die tndisimnele gebruike vas te hw teFwille van h nasionale vdksientiieit (Dunn 1983:ll). 
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3.1 1 WOORDSTUDIE VAN DIE BEGRIPPE IN DIE FRASE "SAAM MET CHRISTUS 
GEKRUISIG" 

De Klerk & Janse van Rensburg (200563) bid 'n verwerking van Botha (1989:24-39) 
se metode vir woordstudie, en ek volg dii odc in hierdie studii. 

3.11.1 Raadpleging van Volume 2 van die Louw 8 Nida-lekslkon 
Die inskrywing onder uuorauph (saamk~isii) in volume 2 van die Louw & Nida- 
leksikon (1988:239) is die volgende: 

tumaupcW CNC@ with 20.78 

3-11.2 lnterpretasie van die gegewem van Volume 2 
Die woord kom in een sernantiese veld voor naamlik veld 20. Die veld dui op 'geweld, 
skade, vernietighg, doodmaak'. Domein 20 fokus op fisiiese leed in kontras met 
psigologiese leed. Die agent wat die leed veroorsaak, kan lewende wesens of dooie 
kragte wees. 

3.11.3 Fokus binne die konteks 
Aangesien daar slegs een betekenismoontlikheid gegee word, is dit haogs waarskynlik 
dat dit in die konteks van toepassing is. 

3.11.4 Raad~legina van Volume 1 van die Louw 8 Nida-leksikon 
lnskrywing 20.78 Ie& soos volg: auomup6w: b C N ~  someone at the same time that 
another person is being crucified. Die Leksikon b i d  die volgende as vertaalrnoontliiheid 
aan: 'to ~mc@togeth& with.'As voorbeeld word Matteus 27:4 aangehaal: d 6' a6~b 
~ a l  oi Agmal oi oumaupw8tvnq &v &T@ &vcl61<ov a6~6v" ('Op diiselfde manier het 
die misdadigers wat saam met Horn gekruisii is, Horn ook beledis). 

3.1 1.5 Dle relatiewe posisie van die semantiese veld 
Slegs een semantiese veld is ter sprake en daarom is dit die fokus van verdere 
ondersoek, sonder dat enige verdere afbakening nodig is. 

3.1 1.6 Kontrastering met direk omllggende semantiese velde 
Die omliggende semant i i  vekle is die volgende: 

0 Veld 17 dui op liiaamshoudings, gogisies en gebeure wat daamee verband 
hou (Staan, sit, kniel, neerbuig, sitlaan$ om te eet. Y, buig). 
Veld 18 dui op beslaglegging (gryp, hou, vasmaak, bly by). 
Veld19 dui op fsiese impak (slaan, my, skeur, breek, druk, gram). 
Veld 21 dui op gevaar, risiko, veiliiheid, red. 
Veld 22 dui op moeilikheid, ontbering. verligting, gunstge omstandighede. 
Veld 23 dui op f i s i i  prosesse en toestande (eet, drink, slaap, ens). 

Hieruit blyk d l  dat die klern val op aksii ,  gevolge van die a k s i i  en omstandighede van 
die mens. Die aksies, gevolge en omstandighede kan poaitii of negatief wees. Die 
intensiteit van die gebeure neem toe van 18 tot 20 om na 20 weer 'h dalende intensiteit 
te toon. Veld 20 is die gevolg van die aksies in veld 19, met 'sterfkruisig' as die uiterste 
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vorm. Die betekenis van '(saam) gekruisig' in G a b s i h  2:19 en Romeine 6:5 dui op die 
negatiewe, ergste vorm van f is i ie  impak van een mens op h ander. 

3.1 I .7 Kontrastering met subdomeine 
tumaup6w kom voor in subdomein D: Doodmaak ('kill?. Dit is die mees intense fbiese 
leed wat h persoon aangedoen kan word uit al dm sub-domeine, dii is meer as gewekl, 
meer as leed aandoen of wond en meer as die vemietiging van strukture en ~ b j e k t e . ~  

3.1 1.8 Kontrastering van die betekenisse van die woorde binne die subdomein 
Die betekenisse van Domein 20.73 - 20.83 kan soos volg gekontrasteer word: 

Die betekenisse binne die sub-domein dui die verskillende vorms van doodmaak en 
sterf aan. Dii is duidelik dat die betekenisse 76-78 dui op die mees gewekladige en 
uitgerekte dood denkbaar, met die grootste skande wat daannee saamgaan. 

. 

Dood deur siekte 

Dwd met skande 
UiQmkte pynlike dood 
Met wetlike oesarr 

3.1 1.9 Die finale gevolgtrekking oor die betekenis van oumaup6w 
'Kruisiiina' is die aeweldadmste f~ iese handelina wat aan h mens aedoen kan word. Dit - - 
lei, met skande engroot vekdering, tot h uitgekte pynlike do& Dit sou vir niemand 
wat van saamkruiiiging gehoor het, aanloklik wees om 'saarn' met Christus gekruisig te 
word nie. 

+ 

3.12 DIE OPENBARINGSHISTORIES PLEK EN BETEKENIS VAN GALASIERS 
2:15216' 

Met die doel van die studie in gedagte, word die Skrifmet-Skrif-vergelylting en 
openbaringshistoriese studie beperk tot begrippe wat binne Paulus se gebruik van die 

60 Die sub-domain C ('vernietig') verskil van die ander drie sub-domine (A, B en D). Vernietig handel 
oor sttukture en objeMe wat vemietig word en die ander handel oor die fisiise leed en pyn wat'n 
perwon aangedoen word. 

+ 

' De Klerk 8 Janse van Rensburg (200577) se bedoeling met hierdi stap is om ander Bybelboeke te 
ontgin oor d i i l f d e  terna of ondemerp, en om die inligtihg te sistematiseer en die relatiewe bydrae 
van die betrokke perikoop te bepaal. 
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saamgekruisiginetafoor van belang is. Hierdie stap word in Hoofstuk 5 aan die orde 
gestel. 

3.13 DIE OPENBARING OOR GOD IN GALASIERS 2:15-214 
3.13.1 Metodologiese oowegings 
Hier word nie gewa na wat God oor sy wil openbaar nie, maar wat openbaar God Drie- 
enig van Homself, sy werlc, sy dade, sy genade, sy sorg en sy oordeel. In Galasiers 
2:15-21 kom God se openbaring van Hornself as Drieenige God duidek na vore. Die 
Vader en die Seun word ekspliiiet aan die orde gestel en die Gees impliiet. 

Die vrae aan die orde is: 

We Is Hy (Name en eienskappe)? 

Wat s6 Hy van Hornself? 

3.13.2 Toegepas ( 

Eksplisiet 
We is Hy? 

Wat doen Hy? 

Wat 86 Hy? 
lmplisiet 
We is Hy? 

Wat doen Hy? 

I Galas ih  2:15-2' 
Vader (Skepper, 
Onderhouer, ...) 

God is h God van 
genade (2:21). Hy 
wil dat die 
gelowiges in die 
vryspraak deel 
(2:16,17 en 21). 
Hy bewys genade 
en wil nie dat die 
gelowiges dit 
verwerp nie 
(2:21). 

Nie ekspliiiet nie. 

Die Vader is die 
een vir wie die 
gelowiges moet 
tewe- em. ..- 
Hy het die Joodse 
volk uitgekies en 
die openbaring vir 
hulk gegee 
(2:15). 

Seun (Verlosser, 
Saligrnaker, ...) 

Christus het die 

kfgehad (2:20). 

Jesus is die Een 
wat in die gelowi- 
ges lewe (2:ZO). 
Hy het sy lewe vir 
hulk aan die kruis 
afgele (2:21). 
Nie eksplisiet nie. 

Die Seun is vir die 
wat in horn glo, 
die vryspraak 
(2t%fr 
Hy het die gel& 
ges saam met 
Hom aan die kruis 
gevat (2:20). 

Heiliae Gees 

Nie ekspliiiet nie. 

Ne eksplisiet nie. 

Nie eksplisiet nie. 

Die Gees lei die 
gelowige om die 
vryspraak te 
aanvaar (ZrlB). 
Hy woon in die 
gelowiges (2:20). 

6Z De Klerk 8 Janse van Rensburg (200587) se bedoeling met hiirdim stap is om vas te stel wat God 
oor HomaeM in dm perikoop openbaar. 
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3.14 DIE VERLOSSINGSFEITE IN DIE PERIKOOP, EN DIE OPROEPE OP GROND 
DAARVAN 

3.14.1 Metodologiese oomegings 
De Klerk 8 Janse van Rensburg (2005:91) bedoel met hierdie stap om die 
verlossingsfeite in die perikoop vas te stel. Dii is uitsprake/stellings wat handel oor die 
openbaring van die afgehandelde verlossing van die mens. Dit gaan dus nie oor wat die 
mens moet doen of h bepaalde gesindheid wat die mens moet he as voorwaarde vir 
redding nie. Vrae in hierdie verband is: 

Wat s4 Hy? 

Wat het God (in Christus) gedoen om die gelowige te verlos? 
Wat het God in die gelowige deur sy Gees gedoen? 
Watter beloftes is daar oor wat God in die toekoms sal doen? 

Nadat die verlossingsfeiie vasgestel is, word die oproepe in die penioop vasgestel. Dit 
is die opdragte van God (impliiet of ekspliiiet) op grond van die verlossingsfeit(e). Vrae 

Die gelowiges 
moet die genade 
nie verwerp nie. 

. . . . -  - . . 
in di6 verband is: 

Watter eksplisiete oproepe is daar in die perikoop, en watter implisiete oproepe is 
daar? 
Watter aanduidings is daar vir die praktiese wyse daarop die oproepe uitgevoer 
moet word? 
Watter aanduidings is daar van die gesindheid waarin die oproepe gehoorsaam 
moet word? 
Watter waarskuwings of beloftes is aan die oproep verbind? 
Aan watter spesifeke verlossingsfeit(e) is elke oproep gekoppel? 

Die gelowiges 
moet die genade 
nie verwerp nie. 

3.14.2 Die verloseingsfeite in Galasi6i-s 2:1521 
In Galasiers 2:1521 stel Paulus dat God aan die gelowiges genade bewys het (2:21). 
Hy maak dit vir die gelowiges moontlik om in die regte verhouding met Horn te kom deur 
rniddel van die geloof in Jesus Christus (2:16). Christus het die gelowiges absoluut 
liefgehad (2:20). Hy bewys hierdie liefde deur aan die kruis te sterf om s6 vir hulle die 
redding te bewerk (2:20v). Dii is dus duidelik dat Christus in die gelowiges woon en deur 
hulk lewe (2:20). 

Die gebwiges 
moet die genade 
nie verwerp nie. 

3.14.3 Die oproepe in GalaslBrs 21521 
Die gebwiges in Galasie word opgeroep om nie die redding te soek in die onderhouding 
van die wet nie, want daarin is geen vryspraak nie (2:16). Hulle word opgeroep om te 
glo in die vellossingswerk van Jesus aan die kruis (2:16). Net as hulk sterf vir die wet, 
sal hulk nie meer onder die veroordeling van die wet staan nie (2:19). Hulle mag nie die 
wet weer toelaat om heerskappy oor hulie te kry nie; Christus moet nou hulle lewe 
beheer. lndimn hulle die wet weer die heerskappy sou gee in hulk be, vefwerp hulk 
die genade van God (2:21). 
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3.15 DIE KOMMUNIKASIEWEL VAN DIE PERlKOOP 
3.15.1 Metodologlese oomegings 
De Klerk 8 Janse van Rensburg (200593) bedoel met hierdie stap die vasstelling van 
die kommunikasie-inhoud van die betrokke perikoop aan die eerste leserslhoorders. Di 
gaan oor die doel wat die Heilige Gees deur madel van die menssuteur wou bereik. 
Daar word hier onderskei tussen die algemene en die spesWe doehviie. 

3.15.2 Die kommunikasiedoel van GalasiSrs 2:15-21 
In Galasks 2:ll-21 is Paulus besig om te skryf teen die dwaling van die leraars in 
Galas2 wat die vemamng veroorsaak het. Hy verduideiik dat die evangere wat hy 
gebring het, nie van h mens afkomstig is nie maar van die Here. Hierdie evangelie hou 
juis nie in dat die mens regverdig verklaar word op grond van wat hy as mens doen of 
nie doen nie (spesifiek besnydenis en sekere eetgebruike) maar in die regverdiging deur 
die geloof in Jesus. 

Die kommunikasiedoel van Gahsiirs 2:1521 is dat die gelowige moet verstaan dat die 
breuk met dY tipe onderhouding van die wet reeds plaasgevind is. Daar is geen grond 
vir hoop of vertroue in 'die vleesm (=die mens se eie verrno6 om te doen wat God wil he) 
nie. Die Galasiers moet besef dat hulle dew die wet gesterf het vir die wet. Paulus gaan 
sover om te & dat hy gekruiiig is saam met Christus, hy kan nie weer die 
wetsonderhouding wil opbou om &araan vas te hou om s6 redding te probeer kry nie. 
Nee, hy is dood en Christus lewe nou in hom deur die geloof, die redding is alleen uit 
God. Slegs as gelowiges dit verstaan, het Christus nie vemiet gesterf nie. 

Om dii alles in een konsentraatsin saam te vat: lemand wat in Christus glo, is dood vir 
sy eie pogings tot redding. sodat Christus wat in horn is, deur hom kan lewe. 

3.16 ONTLEDING VAN DIE METAFOOR "SAAMGEKRUISIG" IN GALASIERS 215 
21 

3.16.1 Metodologiese aspekte van die metafoof13 
3.16.1.1 Definisie van h metafoor 
h Metafoor word gedefinieer as (wee onderskeie woorde wat gekoppel is om h 
vergelyking te vorm met semant i i  implikasies (Van der Watt 2000:6). Die woorde se 
betekenisse bly behoue maar saam kry dii 'n nuwe betekenis en die nuwe betekenis is 
die metafoor. h Metafoor is h beknopte vergelyking waar die woorde wat 'vergelyking" 
merk, nie gebruik word nie. Die onderstaande voorbeeld illustreer dii verskil: 

Metafoor: Die Here is h veilige vesting. 
Vergelyking: Die Here is h veilige vesting. 

83 Vir dim doel van h i e  skripsie volstaan ek met die werksqse en beviidings van Van der Watt 
(2000). Vir h v d f e d i  bespreking van die odetwerp, vgl G o d e  (2004:6-20). 
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3.16.1.2 Die oogmerk met die gebruik van metafore 
Metafore kan vir h verskeidenheii van redes gebruik word. Hiervan is die volgende die 
belangrikste:" 

Duidelikheid: Die metafoor word gebruik om h saak te nlustreer wat aan ander 
geleer word. Sonder om tang verduidelikings te gee, kan almal verstaan wat gese 
word (Van der Watt 2000:140). h Goeie voorbeeld is Jesus wat die konsep 'die 
Koninkryk van die hemer metafories verduidelii met 'n skat wat in 'n saailand 
verborge is (Matt 13:4445). 

Aandaggryper: Die metafoor vang en behou die aandag van die hoorder omdat 
hier iets op h totale nuwe manier gese word, soos toe Paulus die Christene 
opgeroep het om versigtig in hulk omgang met mekaar te wees met: 'Julle byt en 
verskew mekaar' (Gal 5:15). 

Emosionele opwekker: Die metafoor wek h sekere emosionele reaksie by die 
hoorder op. Hier kan ons dink aan die talle metafore en vergelykings wat op 
mekaar gestapel word om die Levitiatan te beskryf in Job 41 :12-34. 

3.16.1.3 Die metodiek in die ontleding van die metafoor 
3.16.1.3.1 Die konteks van die metafoor 
Die metafoor is h oop manier van kommunikasie; die konteks het egter meganismes wat 
die verstaan rig (Van der Watt 2000:139). Die konteks van die metafoor moet dus 
gekonstrueer word om die betekenis van die metafoor ten volle te verstaan. 

3.16.1.3.2 Die sosio4istoriese ekologie 
Die metafore van die Bybel is interafhanklii van die sosiale werklikheid van die Ou 
Nabye Ooste (Van der Watt 2000:139). Die agtergrond en die objekte waarna die 
metafoor vemys moet deur die interpreteerder verstaan word om die metafoor reg te 
kan interpreteer (Van der Watt 2000:26). 

3.16.1.3.3 Die elemente van h rnetafoor 
Daar is gewoonlik drie elemente in h metafoor (Bekker 2002:137): 

die topiek - dii is die werklike persoon/objek of gebeure waaroor gepraat word; 
die llustrasie - dit is die persoon/objek of gebeure waarrnee die topiek 
gevdentitiseer word; 
die punt(e) van ooreenkoms - dit is die komponente van betekenis wat die topiek 
en die illustrasie in gemeen het. 

Dit is raadsaam om nB die ontleding die metafoor te herskryf in nie-figuurlike taal om jou 
verstaan van die metafoor s6 onder woorde te bring.= 

Byvoorbeeld: in die sin 'Benjamin is h wolf wat verskeur' is die verskillende elemente: 

&I Bekker (20M:1367) dui di i  drie redes aan as die belangrJcste redes vir die gebruik van die metafoor. '' Ek verklaar dim metafwr in Gabsiirs 2:1521 volgens hiedim metode. 
VgI Van der Watt (2000:112). Hy wys dat die woord wat in die venranging gebruik word belangrik is vir 
die verstaan van die metafoor. 
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die topiek: Benjamin 
die illustrasie: h wolf wat verskeur 
die punt van ooreenkoms: kwaai en verwuestend 
Nie-figuurlike ekwivalent: Benjamin is kwaai en ve~loestend 

3.16.1.3.4 Die boodskap van die metafoor 
Die boodskap het aHyd prioriteii bo die beeld (Van der Watt 2000:143). Die beeld bly 
bloot die draer van die boodskap. Die forrnele struktuur van die beeld kan nie gebruik 
word as die basis vir die bepaling van die belangrike teologiese waarhede nie (Goede 
200419). Die beeld word deur die outeur gebruik net sover dii horn pas en net sekere 
aspekte van die beeld word deur horn toepasiik gemaak (Van der Watt 2000:145). Die 
leser het beperkte vryheid en kan degs binne die raarnwerk van dim boodskap beweeg 
(Van der Watt 2000:149); dit is dus nie asof die metafoor 'n voledig 66p teks is nie. Die 
skrywer gebruik die letterlike beeld om as't ware die hoorder in te lei in die waarhede 
van die geestelike Mreld. Juis dit maak die metafoor nuut en vars. 

3.16.2 Die metafoor %am met Chriaus gelauisign In Ga las ih  2:19 
3.16.2.1 Die konteks van die metafoor "saam met Christus gekruisig" in 

GalasiB~~ 2:19 
Die lyding wat Paulus beleef het vandat hy h Christen geword het, was die oorsprong vir 
die metafoor van die sterf en opstaan saam met Jesus. Omdat hy die duur stap in die 
geloof geneem het. sal hy nie in sonde volhard nie (Campbell 1999:275). Sedert Paulus 
se ontmoeting met Jesus op die pad na Damaskus en nadat hy sy hele lewe in diens 
van die gekruisiide Jesus gestel het, het h pynlike gaping tussen horn en sy vrodre 
bondgenote onstaan. Hy is al meer geldentifiseer met die Christelike gemeenskap wat 
hy woe& vervolg het. Hy het h duur prys betaal vir wat die ander gesien het as h 
afdwaling van die waarheii. Dii is duidelik sigbaar in Handelie en dit word ook 
bevestii in sy eie briewe (Kruse 1992:26~72).~~ 

In Galasiers is dit ook h belangrike tema: Paulus is vervolg undat hy nie die besnydenis 
verkondig het nie (Gal 5:ll); baie ander het hulk laat besny omdat hulk g e m  het vir 
vervolging (Gal 6:12; vgl 4:29). Paulus verkondig die godsdimns wat hy eens probeer 
u M s  het (Gal 1:23); hy reken sake wat kleinode vir die Judalsme is, as verwerplik (Fil 
3:8); hy was gesien as iemand wat Jode aanmoedig om nie die wet te onderhou nie (Gal 
2:ll-14) en hy was verdink dat hy die etiese voorskrifte verslap het (Rom 3:7-8). Die 
koste wat hy moes betaal vir sy wegdraai vaW die Judalsme af, word beskryf in 
Filippense 3:4-10, veral 3:lO: TOC ywjval d ~ b v  ~ a i  Gv 6Ovap1v q( drvam60twg a15~06 
~ a i   TI)^] ~onrwvfav [ T ~ v ]  1Tae~phwv ~ T O C ,  uuppopq<6p~vo~. T@ Bovdrry &TOG ('Al wat 
ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondeMnd en deel te he 
aan sy lyding deur aan Horn gelyk te word in sy dood"). 

Die argument sou geopper kon word dat Paulus nie tipies is van al die Christene nie en 
dat daar baie min getuienis is dat Christene in dY tyd vervolg is. Dit is waar dat daar nie 
werklik sisternati i  vervolgings deur regerings was nie. In gemeenskappe waar 
godsdiens s6 nou verweef Was in a1 die aspekte van die alledaagse lewe, sou die 

Di sleutebiake blyk in 2 Korinth 11:23-33, voml die 5 keer wat hy 39 houe van die Joodse owemtes 
ontvang het. Di wys dat hy homself steeds gesiem het as &el van die Joodse gemsendrap. 
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Chriitene egter die vyandigheid van hulle familie en vriende ervaar het. As dit die vrede 
sou versteur, het die owerhede betrokke geraak omdat hulle gevoel het dat die 
staatsveiliiheid bedreig word (Campbell 1999:277). Die wat hulle tot Christus bekeer 
het, het noodwendig hulk rug gedraai op die gode en gebruike waarmee hulle groot 
geword het. Di is nie gelate dew almal aanvaar nie want dit is gesien as 'n versteuring 
en bedreiging van die welwese van die gemeenskap. lndiin h nie-Jood die Joodse 
geloof aanvaar het, het sodanige proseliet h deeglike her-sosialisering ondergaan, 
soveel so dat mens kan se dat hy deel van h nuwe vok met nuwe gebruike geword het 
(Barclay 1 996:4lO). 

~hristene wat hune tot Jesus Christus bekeer het, het dus verseker die wind van voor 
gekry (vgl ook Hare 1967:78). Die vervolging was dus nie in die eerste plek 'n fisiese 
slagting nie maar die wat hulk met Jesus vereensehwig het, het 'n groot sosiale en 
psigologiese p r y  daarvoor betaal. h Mens sou kon praat van hulle %tef  aan die wereld 
waaraan hulk tot nou met gemak deel gehad het en waarin hulk betekenis en sin 
gevind het (Campbell 1999:277). Paulus kon maklik die parallel trek tussen hulle as 
Christene, en Jesus wat in skande gesterf het. Daarom praat hy van sterf saam met 
Christus. Jesus het juis ge& dat daar h &n in vervolging is (Luk 6:22), en Hy roep die 
dissipels op om hulk kruis op te neem en Hom te volg (Mark 834 en par), en Hy belowe 
dat hulle gedoop sal word met die doop waarmee Hy gedoop sal word (Mark 1038). 

Dit is hierbo reeds aangetoon dat Galasiers 2:1421 die hoogtepunt van Paulus se 
argumentasie is waarin hy verduidelik waamm hy nie langer soos h Jood kan lewe of 
ander Christene kan dwing om dii te doen nie (vg13.7.2 en 3.9 hieb). In 2:ll-14 vertel 
Paulus wat gebeur het in Antioge waar hy gebots het met Petrus oor die saam-eet met 
nie-Joodse Christene. Dii was die gebruik om saam te eet en Petrus het daarrnee 
ingestem. Met die verskyning van die afvaardiiing van Jerusalem het Petrus en van die 
ander Joodse Christene hulk egter onttrek uil vrees vir negatiewe reaksie van die kant 
van Jode. Die vrees vir kritiek, vir aikeur van die leiers in Jerusalem en die moontlike 
vervolging deur die JudaTseerders maak dat Petrus en die ander st5 optree. Hierdie 
selfde vrees het gemaak dat lede van die gemeente hulk laat besny (Gal 6:12). 

In Galasiers 2:15-16 probeer Paulus grond kry waaroor hulk saamstem en dii is dat die 
regverdiging deur die geloof is en nie op gmnd van die werke van die wet nie. Uit 2:17 
blyk dii dat daar waarskynlik teenkanting teen Paulus se argument was, of dalk herinner 
hy aan die argument van Petrus in Antiogi Petrus sou waarskynlik ges& het dat Paulus 
die argument van die regverdiging deur die geloof le v& vat. Sy beswaar was dalk dat 
as die onderskeid tussen Jood en nieJood opgehef word, hulk as sondaars 
gebrandmerk kan word omdat hulle nie die wet ondemou nie (Dunn 1993:124). Dit sou 
dan aan Christus h slegte naam gee asof Hy die oorsaak van die sonde is. 

Paulus argumenteer dat dit nie Christus (of die wat op Hom vertrou) is, wat die sondaar 
is nie, maar hulk wat in hulk geloof wankel en swig onder die druk. Die sondaars is d@ 
wat weer opbou dit wat afgebreek is (Campbell 1999:280). Paulus wil st2 dat die dinge 
afgebreek was in die kerk van Antiogie, en onder druk is dit weer opgebou. Alhoewel hy 
die eerste persoon enkehroud gebruik, verwys hy nie na hornself nie maar na Petrus. 
Paulus sien hornself as dood vir die wet en daarom sal en kan hy nie swig onder die 
druk van die bewaarders van die wet nie. 
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Paulus begin nou emfaties (6yh) na sy persoonlik ervaring wys, hy het voorheen so 
onder die wet gelewe maar hy het weggedraai en al die brOe verbrand en is nou lojaal 
net aan die Seun van God, Jesus ~h r i s tus .~  Sy vorige verhouding tot die wet is verby; 
hy soek nie meer die wet se belonings nie en hy vrees nie die straf daarvan nie want hy 
is nie meer onder die heerskappy van die wet nie.- Hy het gesterf vir die wet, wat so h 
wankelende opbede soos die van Petrus en die ander in Antiogie ondenkbaar maak 
(Campbell 1999:280). 

Die betekenis van 6b v6pou is moeiliker bepaalbaar. Die volgende interpretasies is al 
gegee: 

Die wet het nie meer enige eis op Christus nie omdat Hy gesterf het, die vloek 
gedra het en die straf uitgeput het. Omdat die gelow'ie saam met Christus 
gestetf hat, beteken dit dat die gelowige ook vry is van die veroordeling van die 
wet. Die ergste wat die wet aan 'n mens ken doen is om hom dood te maak: as 
hy dit eenmaal gedoen het, het die wet nie h verdere houvas op hom nie." 
Campbell (1999:281) dui aan dat dii nie hier oor die veroordeling van die wet 
gaan nie maar om die wet as verdrukkende tiran. Did is waar dat Christus die straf 
van die sonde gedra het maar of dii vir Paulus die vryheid gee om die werke van 
die wet na te laat en nie aan die verdediirs van die wet te steur nie, is nie 
duidelik nie. 

Dat die wet se doel was om sy eie werk oortollii te maak en na die voller 
verhouding met God heen te wys. Gelowiges is dus nie meer aangewese op die 
lewe onder die wet r~ie.~' Die wet & dus selfs aan die Jood om regverdiiing op h 
ander plek te so& as in en deur die wet (Bligh 1970:212)." 

Dat Paulus in gehoorsaamheii aan die wet van die geloof ( T ~ V  v6pov TOG Xp~moCi 
[wet van Christus], Gal 6:2) die wet van Moses verlaat Paulus kon hiermee 
saamgaan, maar in die konteks word nie van die wet van die geloof gepraat nie. 
Verder bederf dit die paradoks as die woord %el" hier twee verskiknde 
bedoelings het (Bliih 1970:212). 

Di vemys na Paulus se eie toewyding aan die wet voor hy h Christen geword 
het. Juis omrede hy die wet so fanaties gevolg het, het hy die kerk ve~olg, maar 
dii lei tot sy bekering. Sy toewyding aan die wet bring hom tot redding. Dit 
beteken dat hy deur die wet vir dim wet dood is. Alhoewel hy die eise van die wet 
probeer v e w l  het, het dii nie redding bewerk nie (Betz 1979:122; Ziesler 
1992:22). Dii is h beter verklaring. veral as 'n mens diie debat wat hier afspeel, in 
gedagte hou. Hy & vir die opponente dat hy die pad van fanatiese toewyding 

en Cshlyn (1996:42) sB dat gebwiges vry van die heerskappy van diie wet is. sovwl so dal hulle geen 
vertroue daarin het nie en dat dii hulle nie meer gevangene hou onder die juk van slawemy nie. 
Moule (1970367-75) merk tereg op dat dim datief (w) h datief is wat verhouding aandui. 
Voorstanden van hiierdie interpretaria is bv Bruce (2002:143); Ryken (20057): Tannehill (198759); 
Toltnie (2004:92) en Wuest (1948:81). 

" Voorstanders van h i i i e  interpretask is bv Betz (1979:122): Bligh (l970:2ll) en Longenecker 
(1990.91). '' Bljah (1970:212) had Psalm 143:16 as bewys aan. 
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geloop het en juis dii het hum by Christus gebring. S6 het hy die bankrotskap van 
die wet ontdek. Maar dan sou Paulus moes se dat hy gesterf het vir die wet deur 
die openbaring van Jesus en nie deur die wet nie. Dan is die h a n d  met die 
gekruisigde Jesus nie duidelik nit? (Campbell 1999:281). 

Maar hoe sterf hy deur die wet? Op d i i l f d e  wyse as Jesus wat gekruisig is ash 
vebreker van die wet: deur die proses wat die wet voorsk~yf. Jesus het by 
verskeie geieenthede die wet, soos toegepas deur die Jode, uitgedaag en op 
Golgota sterf Hy aan die hande van die bewaarders van die wet. Nadat Hy deur 
die wet gevonnis is, verloor die wet egter alle mag op Hom, en wanneer God 
Hom opwek, word die wet gediirediteer (Bligh 1970:213). Waar Paulus 
identifiseer met Jesus, plaas hy homself in die posisie om d i i l f d e  oordeel te 
ontvang, wat ook baie keer gebeur het soos reeds hierbo aangedui is." Dit 
beteken dat die prys van Paulus se identifikasie met die gekruisiide Christus so 
deur die wet voltrek is en sy dood vir die wet so uit@ewerk is in sy lewe (Campbell 
1999:283). 

Paulus vrees nie meer die sensuur van die wet, of die bewakers van die wet nie, en 
soek ook nie die guns van die wet nie. Die wet het alle mag om h vonnis oor Jesus se 
lewe te gee of oor d i i  wat met Hum ident i f i r ,  verloor. Die ou self wat gedefinieer is 
deur die dunk en goedkeuring van ander, is dood. Paulus lewe nog maar sy kwe word 
nou gedefinieer deur die besorgdheid oor wat God se Seun van horn dink; Hy het nie 
net gesterf vir horn nie maar ook opgestaan, en Hy lewe in die gelowiges deur die Gees. 

Met dit alles as agtergrond, kom ek nou by die woorde XplmQ au\nmairpw~al. Dit is h 
oorspronklike metafoor van Paulus, een wat die harte sou raak en 'n skokgolf deur die 
hoorders sou stuur in h gerneenskap waar hulk baie kruisigings gesien en bekef het, 
en gevrees het. 

Waar sou di6 'kruisiging' kon gebeur het? Sekerlik by die eenwording met Jesus deur 
die geloof. As 'n mens sy geloof in Christus pbas het, is hylsy een met Horn. Die 
gelowiges is deur die geloof vas-gesement in Christus, sodat Hy en gelowiges soos een 
persoon is, wat nie geskei kan word nie, maar vir ewig verenig bly (Luther 1963:168). 
Die eenwording maak dat dit wat Christus gedoen het, word asof die gelowiges dit 
gedoen het. Di is wat versinnebeeld word in die gebeure van die doop (Bruce 
2002:144). As Paulus die gelowiges wil terug verwys na die begin van hulle geloof, doen 
hy dit altyd deur na die doop te verwys (Gal 3:26-28). Dii is waar hulk Christus 
'aangetrek" het (soos 'n mens klere aantrek); dit is waar hulk 'die W, die natuurlike 
mens met sy luste en drange gekruisig het; en dit is waar Paulus homself ook gevind 
het: dood vir wet en gekruisig saam met Christus (Guthrie 1981:646). Die finaliieit van 
die dood het h einde gemaak aan die ou orde en h skeiding gebring tussen die ou lewe 
en die nuwe lewe in Christus (Bruce 2002:144). 

Hier word nie aan die doop gedink as private seremonie, h geestelike gebeure nie, maar 
h gebeure waarvoor h prys betaal is, h openbare identifiiering met h Persoon wat kort 
tevore deur sy eie mense vemrerp is en h skandelike dood gesterf het, venrloek aan h 
kruis (Gal 3:13). So het Paulus se identifiring met Jesus horn in d i i l f d e  posisie 

'' Vgl voetnoot 29. 
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gelaat. Paulus is g e k ~ h i i  in die 015 van die starende Wrekl waar hy in die openbaar 
hornself identitiseer met Christus. Dii is h saak van publieke vemerping en skande 
(Campbell 1999:283). Dii het hom nie net selfverl6ning gekos nie, maar ook die verlies 
van eer. vriendskame en aoeie aesindhede. Daannee verloor hy sy sosiak identiteit in 
die ger&enskap. ~i kon &k pobnsieel vir gebwiges lei tot die verlies van hulle lewe 
maar beslis die einde van hulk lewe soos hulk dii geken en geniet het. In Paulus se 
geval beteken om saam met Christus gekmisg te wees, om te sterf aan die wet, 61 wat 
sy vorige lewe in JudaTsme regeer het. Die sterwingsmetafwr is integraal deel van 
Paulus se teologie want dit wys op die hnperatief van die nuwe lewe wat deur die 
opgestane Christus kom (Guthrie 1981:646). 

Gelowiges is met Christus in sy dood verenig. Dii het nie net h effek op die innerlike 
lewe nie maar die mens se hele persoon en geskiienis. Hierdie is nie h mistieke 
aangeleentheid nie, alhoewel daar 'n mistieke kant is aan die eenwording met Christus; 
dit val buite die mens se verwysingsraarnwerk (Bligh 1970:216). Die vwrsetselfrase 
'saam met' merk dat die mens te staan kom in h verhouding met Christus (Furnish 
1978:176). 

Christus leef nou in Paulus (53 62 &v &poi Xplm&). Hierdie uitdmkking kan ook beteken 
'Christus fermenteer in my' soos nuwe suurdeeg geleidelik transformerend werk deur 
die hele deeg. Paulus etvaar herdie proses in horn en sien dii ook in die lewe van ander 
(Bligh 1970216). Gelowiges het nie meer h lewe van hulleself nie. Die enigste lewe wat 
hulk het, is die lewe wat God in hulle sit dwr Jesus Christus. 

Paulus praat in die eerste persoon enkelvoud maar dit is nie iets wat net van hom geld 
nie; wat van hom geld, geld van elkeen in Christus. Christus wat gesterf het, word die 
skepper van h nuwe mensheid deur die gelowige te bevry van die versoeking om die 
weg van die wet en van eiewilliiheid en opstand te vat. Christus is sowel die fondasie as 
die lewenssfeer van die geregverdigde mens (Msemann 1970:161). 

3.16.2.2 Die sosio-historiese konteks van die metafoor "saam met Christus 
gekruisig" in GalasNrs 2:19 

Hieroor is in Hoofstuk 2 hierbo volledig gehandel. 

3.16.2.3 Die elemente van die metafoor "saam met Christus gekruisig" in 
Galasi&rs 2:19 

Die volgende elemente kan geidentiiseer word: 

Toplek: 'EK. Paulus gebruik die eerste persoon enkelvoud om die daad van God 
aan te dui waar die ou mens sterf en hy nou die identii i openbaar van die 
eskatologiese mens wat God nuut skep in Christus (Martyn 1998:258).'~ 

Illustrasie: Saam met Christus gekmisig. 

74 McKnight (2000:279) interpretear die 'ek' as Paulus wat as die wrteenwoordiger van dm Jode wat 
deur die gdcd na Jesus Christus bakeer is. Die nieJoodse gelowige het did d welklik nodig nie, 
want hulk het nie die wet so geken nie. Tog is die betekenis vir hulle dat hulk moet sterf aan enige 
iets wat die suiwerheid van die evangelim aantas. 
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Punte van ooreenkoms: Soos Christus se lewe in hierdie aardse bedeling verby is, 
veroordeel deur die wet, so is die gelowige se lewe ook verby vir hierdie bedeling 
onder 'e wet en sonde. Hierdie dood is h skandelike, pynlike en uitgerekte dood. As 
gelowiges nie s6 sterf nie, kan Christus nie in hulk lewe nie en kan hulk nie vir God 
lewe nie. 

Nie-figuurlike ekwivalent: My ou lewe toe die wet oor my regeer het, is finaal verby. 
Die lewe onder die wet is vir altyd verby en nou staan ek onder die bevrydende 
regering van God, nadat Hy my op grond van Christus se s t e w  aan die kruis in my 
plek, regverdii verklaar het. My ou mens is dus saam met Christus aan die kruis 
dood. 

Die boodskap kan skematies soos volg saamgevat word: 

(3 62 i v  {poi Xp1ar6q 
To6 U i d  TOG e&o6 ~ o 6  

Ek (A) het gesterf (1). Dii is nie 'n gewone sterf nie maar 'n skandelike dood aan die 
k ~ k  soos ~hristus ook gesterf hei(2). Ek het gesterf vir die wet, die wet het gem krag 
meer OD mv nie. Die wet het Christus veroordeel en Hv het die ~ r v s  betaal. sodat die . - 
wet nie meer kan veroordeel nie (3 en 4). Ek lewe ngmeer n k  (6 en 6). Tog lewe ek 
nog, maar die verskil is dat Christus in my lewe en dit is moontlik deur die geloof (7,8 en 
9). Dit bring die groot verskil, eers was dit alles 'EIC (A) maar nou is alles vir God (B). 



HOOFSTUK 4 

DIE METAFOOR "SAAM MET CHRISTUS GEKRUISIG" IN 
ROMEINE 6:1-14 

4.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie hoofstuk is om die rnetafoor 'saam met Christus gekruisig' in 
Romeine 6:1-14'~ te interpreteer. Die betekenis van die metafoor 'saam met Christus 
gekruisig" word in hierdie studie bepaal wlgens die grammaties-hiitoriese metode soos 
toegepas deur De Klerk & Janse van Rensburg (2005). met spesifieke fokus op stappe 
1 tot 14. 

4.2 GEBED OM LEIDING EN HERlNNERlNG DEUR DIE HElLlGE GEES 
Vgl soos by Hoofstuk 3, 3.2. 

4.3 DIE KEUSE VAN DIE PERIKOOP VIR EKSEGESE 
Romeine 6:676 is deel van die perikmp Romeine 6:l-14 wat op sy beurt deel vorm van 
die groter eenheid Romeine 6:l-23 wat deel is van die groter deel Romeine 5:l - 8:39. 
Romeine 6:l-14 bevat Paulus se argument dat die gelowige gesterf het vir die sonde en 
opgestaan het tot h nuwe lewe. Die redding uit genade alleen deur die g e l d  (Rom 5), 
het die vraag laat ontstaan of gelowiges dan maar in die sonde kan vmrtlewe. Paulus 
antwoord die m a g  deur daarop te wys dat dii wat dood is vir die sonde, nie daarin kan 
voortlewe nie. 

4.4 DIE PLEK VAN ROMEINE 6:l-14 IN DIE BRIEF, EN DIE PLEK VAN 
ROMEINE IN DIE BYBEL 

4.4.1 Die plek van Romeine 6:l-14 in die brief7 
Romeine 6:l begin met h retories vraag, T[ o h  ipof$&v; (Wat moet ons nou hiervan 
&T) en h volgende retoriese vraag by 6:15: Ti dv;  (Wat beteken d i i )  Die inhoud van 
die gedeelte 6:l-14 is ook h duidelike merker dat hierdie deel h eenheid is, alhoewel h 
onderafdeling van 6:l-23. 

My verstaan van die lek van 6:l-23 binne die geheel van die Romeine-brief kan soos 
volg voorgestel word: R 
75 Ek volg hier die krondogiie or& van die brief aan die Galasiers en die brief aan die Romeine, en nie 

dim kanonorde nie (vg13.10.2 en voetnwt 38). " Rom 6:6: r h o  ywhu~owq 6n 6 6aA+ fi@v h&pwrrq uwmauphBq, hra rrompy~8h rb &pa 
6wprla~. d pq& 6ouA&k~ fi Wprlq  ('On8 weet tog dat die sondii mens wat ons 

was, saam met Christus gekrubig is, sodat ons sondige bestaan beeindig kon wwd. Ons is dus nie 

77 
langer dam, van dim sonde nie'. [Bybd 19921). 
Daar is verskil van mening of dim breuk n l6 : l l  of nb 6:14 h Vir h keuse n l  6:11 ki i :  Cranfeld 
1980:28. Kesemann 1980:159 en Rideta 1977:20. Vir h keuse na 634: Guthm 1970:414-419. 
Kummell975:307. Monis 1992:33 en Schreiner 2005:26:De Bybel. Multivertaling (2004:1464-1465) 
kies om 6:1-23 as eenheid te hou. Lekkwkerker (1974:255286) maak h dMge verdeling 6:l-10. 
631-14 en 6:1S23. Moule (1893:xiv) 0 die breuk na 6:13. '' Ek sluit hiermee hoofsaakik aan by die gedagt6-cpbou van die Bybel, Multivertaling (20041464- 
1465). 
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Dankegging 
1:&12 Dank. verlange en verpligting 

Aanloop tot die hoofbetoog en tema 
1:13-17 Die voomeme om dm gemeente te besoek, en die evangelie in h neutedop 

I 

- -- 

Afloop van die hoofbetoog 

Hoofbetoog in vier dele 

15:14-33 Paulus se reisplanne en enkele ander opmerkings 

- 

Briefafsluiting 

Hoofbetoog I. 1:184:25 Ahal is skuldi. maar aha1 wat glo. word vrygespreek 
Hoofbetoog 2. 53-8:39 As wygespreektes is gelowiges nuwe mense met hoop 
Hoofbetoog 3.9:l-1136 God se plan met Israel 
Hoofbetoog 4. 12:l-15:13 Christenskap in praktyk 
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My verstaan van die glek van 6:l-14 binne die groter eenheid 5:1-8:39 bl$ uit die 
volgende voorstelling:' 

51-8:39 Hoofbetoog 2 Gelowlges b as vryeespreektss is nuwe menre met hoop 1 

51-11 Die versekering van gelowiges se hoop 

5:12-21 Die hoop in Christus r e  oorwinning oor Adam se sonde I 

7:l-25 Die lewe gekenmerk deur die vryheid van die wet se vemordeling 
7:18 Vry van die verwrdeling van die wet staan ons onder Christus 
7:7-25 Die verhouding tussen die wet en die sonde 

8:139 Lewe wat gekenmerk word dew die imvoning van die Gees 
8:1-30 Die inwoning van die Gees 
8:31-39 Gekwiges is algehele oorwinnaars omdat God hulle in Christus 

lkfhet 

6:l-23 Die genade triomfeer oor die mag van die sonde 
6:l-14 Die vfyheid van die tirannie van die sonde 
6:15-23 Die vryheid van dim slawemy van die sonde 

- 

4.4.2 Die pJek van Romeine in  die Bybel 
Romeine is deel van die Nuwe Testament, en saam met 1 en 2 Korintiers en Galasiers 
een van die hoofbriewe van Paulus (Bruce 1982:l). Die brief was die Bybelboek wat 
deur die eeue seker die grootste invloed uitgeoefen het op die teologie van die kerk." 
Die rede h ie~oor is dat min ander boeke die evangelie so duidelik maak, so kragtii en 
met soveel oortuiging verkondig as hiirdie brief (Pelser 1984:41). 

4.5 DIE GENRE VAN ROMEINE 6:l-14, EN VAN ROMEINE 
Die brief aan die Romeine vertoon die kenmerkende eienskappe van die Pauliniese 
briefvorm (Pelser 198441). Di b e ~ t  die tipiese aanhef (adres) en briefslot (groet).sl In 
terme van die briefvorme van sy tyd, sou Paulus se briewe as persoonlik, oproepend en 

79 Die gedagte-opbou hier volg. wat Rom 5 en 6 betref, Schreiner (2005:26) se indeling. Rom 7 volg 

80 
Cranfeid (1980:28) en Rom 8 volg Cranfield (1980:28) en Bybel. Multivertding (2004:1484). 
Schreiner (2005:l) beklemtoon tereg dat di Romeine is wat Augustinus. Luther, Cahryn en Barth se 
teologie bepalend beinvked het. 
Pelser (198441) dui ook aan dat die epistel in soh briefraamwerk vervat kan word. Hy beskryf ook al 
die verskilbnde tipetings wai a1 aan Romeine toegedii is (Peker 1984:42). 
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lerend beskryf kon word. Hy skryf immrs aan mense met wie hy persoonlike 
verhoudings het, maar terselfdertyd skryf hy bewustelik as apostel aan 
geloofsgemeenskappe. Sy onderrig en oproepe word in briefvorm gegiet. Hy pas die 
konvensionele briefvorm egter vryelik aan om sy behoeftes en doelwitte te pas. Die 
gevaar is om met h bepaalde voorafgeformuleerde raamwerk na die teks te gaan en dit 
bloot op die teks af te druk. Dit is beter dat die navorser die argument van die brief volg 
en kyk hoe die argument onlvou (Schreiner 2005:25). Die beste werkswyse is dus om 
nie by voorbaat h teoretiise raamwerk te formuleer om die data te verklaar nie maar die 
data stap vir stap met meaar te vergelyk in h poging om konseptuele kategorie daar te 
stel waardeur die data verklaar word (Tohnie 2000:353).~~ 

Die gedeelte 6:l-14 toon baie kenmerke van die diatribe-styl, waarin gepoog word om 
die gespreksgenoot deur middel van vrae en teenvrae, argumente en teenargumente 
van h bepaalde standpunt te oorhrig. Die sty1 vang die aandag van die leser vas en hou 
hom betrokke by die arg~ment.'~ 

4.6 DIE VASSTELLING VAN DIE GRONDTEKS VAN ROMEINE 6:l-I4 
Vir doeleindes van hierdie studie word die UBS-teks (1993), 4 de uitgawe, gebruik. Met 
die teks van Romeine is daar weinig problem. Die grootste probleme met die teks 18 op 
drie plekke: 

Wat word bedoel met i v  Twvn in 1:7 en TOTS i v  Twyn in 1:15. Is dit 
oorspronklik, of is dit later bygevoeg? 

Was Romeine 16 oorspronklik deel van die brief? 

Is die doksologie in Romeine 16:25-27 van Paulus afkomstig of later bygevoeg? 

Omdat hierdie sake nie direk h invloed het op die gedeelte onder bespreking (Rom 6:l- 
14) nie, word di4 sake nie hier behandel nie.84 

Volgens De Klerk & Janse van Rensburg (2005:23) se metode is dii nodig om slegs 
tekskritimse aantekeninge met 'n C- of D-sekerheidsgradering verder te ondersoek. Die 
UBS-teks (1993), 4 de uitgawe, se tekskri t i i  apparaat bevat vier variante, en dri i  dra 
'n A- en een h Bgradering. Daarom word nie verdere aandag aan die variante gegee 
nie, en word met die UBS-teks van Romeine 6:l-14 volstaan. 

4.7 DIE ONTLEDING VAN DIE GEDAGTE-OPBOU VAN ROMEINE 6:114 
4.7.1 Die mikrovlakontleding 
Die gedagte-opbou op mikrovlak is die interkorrelasie van alle eenhede van die teks, 
insluitend di6 van die kleinste eenhede (rededele) van die teks (De Klerk & Janse van 
Rensburg 2005:40). 

" Hierdie benadering woord cok genoem die 'grounded theorical approach' (Tolmie 2000:353). 
Die sty1 is hoofsaaklik Hellenistii maar maak ook gabruik van elemente van die Joodse leemes~rek - - .  
(pels& 1 %34:42). 
Schreiner (2005510) gee h vollediie beskrywing hiewan, as& aanbevelings vir die opbs van die 
pmbleme. 
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4.7.2 Makrovlakontleding van die gedagteopbou 
Die gedagte-opbou op makrovlak is die inter-relasies van alle gedagte-eenhede van die 
teks. m.a.w. nie di6 van rededele onderling met rnekaar nie (mikrovlak ontleding), maar 
van gedagte-eenhede, d.i. eenhede wat h eie werkwoord het (De Klerk & ~ a & e  van 
Rensburg 2005:40).~~ 

Basiese vraag (Probleemstelling) 
6:1 Wat rnoet ons hiervan s&? Moet ons aanhou sonde doen 

sodat die genade kan toeneem? 1 
Die basiese stelling (antwoord) om nie aan te hou sondig nie: 
Ons is dood vir die sonde, ons kan nie daarin voortleef nie. 

6:2 Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin 
voortleef? 

Die eerste argument om nle aan te hou sondig nie: 
Ons is irnrners in Jesus se dood CIedoo~. 

'' Volgens Schreiner (2005:302) ea is Rom 6:l-14 een van die meas gekompliseerde en kontmversi(?le 
dele van die brief. 
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+ 6:3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus 
gedoop is, in sy dood gedoop is nie? 
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'n Gevolgtrekking as tweede argument om nie aan te hou sondig: 
Ons is duse6 saam met Jesus begrawe om opgewek te word tot h nuwe 

jested het en ons nie meer slawe van die sonde is nie. 
65-6 Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, 

sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding. 
Ons weet tog dat die ou patroon van lewe, saam met 
Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beeindig 
kon word. Ons is dus nie langer s law van die sonde nie. 

lewe. 

Die basiese stelllng om nie aan te hou sondig nie (herhaal): 
Gelowiges is dood en daarom vry van die sonde se mag. 

- 

6:7 lemand wat gestetf het, is immers vry van die mag van 
die sonde. 

6:4 Deur die doop is ons dus saam met Hom in sy dood 
begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike 
magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook 
soh nuwe lewe kan lei. 

Die vierde argument om nie aan te hou sondlg nie: 
Ons lewe saam met Christus want die dood het geen mag oor Hom nie. 

Die derde argument om nie aan te hou sondlg nie: 
Ons het immers saam met Jesus opgestaan omdat ons saam met Hom 

6%-9 Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons 
dat ons ook saam met Horn sal lewe. Ons weet dat 
Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan 
sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom nie. 

I I 
Die konkluderende argument om nie aan te hou sondig nie: 
Jesus is vir die sonde dood en Hy lewe vir God. 

6:10 Hy het immers gesterwe en is eens en vir altyd vir die 
sonde dood. Nou lewe Hy, en Hy lewe vir God. 

I I 
Die eerste voortvloeiende opdrag om nie aan te hou sondig nie: 
Julle moet onthou dat julle virdie sonde dood is en vir God m&t lewe. 

I So moet julle dus reken dat ook julle vir die sonde 
dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met 
Christus Jesus. 

s6 Die Bybel(1992) gee die d y  veliteerdeli weer met 'immen', in phas van met 'dus'. 



Hoofstuk 4: Saam met Christus gekruisig (Rom 6:l-14) 

I 

Die derde voortvloeiende opdrag om nie aan te hou sondig nie: 
Julle moet julle-self nie tot diens van goddeloosheid stel nit?. 

6:13a Julle moet gem deel van julle liggame in diens van die 
sonde stel as h werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. 

Die iweede voortvioeiende opdrag om nie aan te hou sondig nie: 
Julle moet dus nie toelaat dat die sonde oor julle heers nie. - 

Die sonde is immers nie julle baas nie want julle is nie onder die wet nie I 

6:12 Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle 
heerskappy voer en julle die begeertes van julle stemike 
aardse bestaan laat gehoorsaam nie. 

Die vierde voortvloeiende opdrag om nie aan te hou sondig nie: 
Julle moet julle-self in diens van God stel om sy wil te doen. 

maar onder die genade. 

6:14 Die sonde moet imrners nie meer baas wees oor julle 
nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar 
onder die genade. 

- 

4.8 DIE VERTALING VAN ROMEINE 6:l-15 

6:13b Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood 
was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle 
liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God 
wil. 

Die Afrikaanse Vertaling (Bybel 1992) is as uitgangspunt geneem. Dit is 'n geklige 
dinamies-ekwivalente vertaling van Romeine 6:l-14. Tog stel ek die volgende 
altematiewe vertalings voor: 

6:4 Die Afrikaanse Vertaling (Bybel 1992) gee die o h  verkeerdelik weer met 
"irnmers", in plaas van met 'dus'. 

6:6 Die Afrikaanse Vertaling (Bybel1992) vertaal 6 mAa6~ fiwv d v e p w ~ ~ o ~  ('ons ou 
mens") as 'die sondige mens wat ons was.' Ek stel voor 'ons ou patroon van lewe." *' 

" Vgl L o w  8 Niia 1988: Semantiese veld 41.43. 
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6:11 Die Afrikaanse Vertaling vertaal 6pdq Aoy@u& Eau~dq as 'julle moet dus altyd 
onthou." Ek stel voor 'reken ju~leself."~ 

4.9 DIE KERNVERS VAN ROMEINE 6:l-I5 
Die kernvers is die teksgedeelte in elke perikoop waar die sentrak? tema en hoofgedagte 
saamtrek tot 'n eenheid (De Klerk 8 Janse van Rensburg 2005:SO). Romeine 6 : l l  is die 
klimaks van die argurnente wat Paulus opgestapel het: Jesus is vir die sonde dood en 
Hy lewe vir God, en omdat ons een is met Christus is ons ook dood vir die sonde. Ons 
kan nou vir God lewe. Dii is die feite waarop ons moet reken ( F i y e r  1993:430). 

4.10 DIE BEPALING VAN DIE SOSlOHlSTORlESE KONTEKS VAN 
ROMEINE 6:l-14 

4.10.1 Inleiding 
Paulus gee h vollediie uiteensetting van die feit dat God sondaars in die regte 
verhouding met Hom stel deur die versoeningsdood van Jesus Christus. Die sondige 
mens kry deel hieraan slegs deur die geloof en nie deur wetsonderhouding of ander eie 
prestasies nie (Bybel, Multivertaling 2004:1464). Die m a g  is dadelii: 'As alles rus op 
wat God gedoen het, wat maak dii dan saak hoe ons lewe'?' In Romeine 6 gaan Paulus 
voort deur te wys hoe die geregverdigde persoon lewe. 

Daar moet ook nie h te definitiewe skeiding gemaak word tussen Romiene 5 en 
Romeine 6 nie. Die regverdiiing deur die geloof is volledig verbind aan heiligmaking 
(Morris 1992:243). Die dood en die opstanding hoort onlosmaaklik byrnekaar. Paulus 
spel dus die implikasies van die nuwe lewe, in Christus, deur die Gees uit. 

4.10.2 Skrywer en onbtaanstyd 
Die outeurskap van Romeine, in Romeine 1:l as Paulus aangedui, word selde betwis. 
Dit is h uitspraak wat aanvaar word alhoewel daar enkele navorsers was wat die 
Pauliniese outeurskap bevraagteken (Schreiner 2005:2). Die outeursvraag is dus 
uitgernaak en afgesluit. Paulus het die Romeinebrief waarskynlik iewers tussen 55-56 
nC geskryf. temyl hy in Korinte oorwinter het (Du Toit 1984:35). Hy het waarskynlik 
gewag vir die begin van lente wanneer die seeroetes vir skeepvaart weer oop is. 
Volgens Handelinge 20:3 was hy drie maande in Griekeland, en Korinte is die mees 
waarskynlike plek vir hierdie oorwintering (Morris 1992:6). 

Hy was op pad na Jerusalem om die kollekte vir die kerke in Judea te gaan afgee (Rom 
15:25-27). Daar is by hom h onsekerheid oor hoe hy in Jerusalem ontvang gaan word 
(Rom 15:31; Hand 20:22). Ten spyte van die onsekerheid skryf hy hierdie buitengewone 
brief wat van sy geloofsvolwassenheid en sy teologiise genialieit getuig; dit was net 
moontlik onder die leiding van die Gees (Pelser 1984:46). 

Die brief is dus geskryf op die draaipunt van Paulus se derde sendingreis (vgl Hand 
18:23w). Hy was toe al ongeveer tien jaar besig met onverrnoeide werk onder die nie- 
Jode met baie ervarings en ontberings wat hy deurgemaak het (2 Kor 11:23w). Hy het 
al h rype e~ar ing gehad en hy skryf sy laaste brief voordat hy in die gevangenis sou 
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beland (Pelser 198446). Hy sien sy taak in die gebied as afgehandel en het die oog op 
bediening in Spanje (Rom 15:24). 

4.10.3 Eerste h e r s  
Romeine 1:7,15 dui aan dat die lesers gelowiges was wat hulk in Rome bevind. 
Alhoewel enkek handskrifte nie 'Rome' bevat nie, is die teksgetuienis oonveldiiend ten 
gunste van Rome en is dii dus taamlik seker dat die brief werklik aan die gelowiges in 
Rome gerig is (Pelser 198443). Die brief is die vroegste aanduiding dat daar Christene 
in Rome was en dan ongeveer vanaf die veertigejare van die eerste eeu nC. Die 
uitsetting van die Jode uit Rome geskied immers in 49 nC, en onder hulk was alreeds 
Christene (Cranfield 1980:16). In Handelinge 18 is did duidelik dat Paulus in Korinte 
kennis maak met die Jood Aquila en sy vrou Priscilla. Hulk het pas vantevore uit Rome 
in Korinte aangekom as gevolg van die uitsetting uit Rome. Dii is waarskynlik dat hulle 
met die uitsetting reeds Christene was, aangesien hulk bevoeg was om Apollos 
noukeuriger in die evangelie te onderrig (Hand 18:26). 

Dit bly h raaisel onder wie se bediening die lesers gelowiges geword het. Nerens word 
daar lig op die saak gewerp nie. Petrus se naam word later met die gemeente verbind 
maar dit is hoogs omvaarskynlik dat hy die stigter van die gerneente was, omdat hy met 
Apostekonvent (48-50 nC) waarskynlik nog in Jerusalem was (Guthrie 1978:393). 
Handelinge 2:10 meld besoekers. Jode en proseliete uit Rome tussen die skares tydens 
die Pinkstergebeure. Dit kon maklik van hulle gewees het wat die gemeente onder die 
kragtige weticing van die Heiliie Gees tot stand gebring het (Guthrie 1978:393). Die 
gemeente, &lk nie onder h spesifleke persoon tot stand gekom nie, kon verder gegroei 
en opgebou word deur Christene wat gereis het tussen die hoofstad en ander stede en 
gebiede van die Romeinse Ryk (Kummel 1979:308; Moms 1992:4). Romeine 16 gee 
getuienis van h hele aantal Christene wat na Rome verhuis of teruggekeer het. Di kon 
deur die toedoen van die rnense wees dat die gemeente ontstaan en gegroei het. 

Wat die verhouding tussen die Joodse en nie-Joodse Christene was, is nie so duidelik 
r~ie.'~ Daar het reeds in die tweede eeu vC Jode in Rome gewoon. Na beraming was 
daar met die aanbreek van die Christelike era reeds tussen veertig en sestig duisend 
Jode in die stad woonagtig. Di is nie duidelik hoeveel Jode deur Klaudius uitgesit is en 
hoeveel na sy dood in 54 nC weer teruggekeer het nie. Dit word egter algemeen 
aanvaar dat die Jode en Joodse Chriitene we1 na die stad terug gekeer het. Uit die 
gedeeltes 1:5v; 1:13w; 11:13, 23v, 28, 31; 15:lSv lyk dit asof die lesers uitsluitlik nie- 
Jode was. Uii 4:l; 3:31; 7:1,4 blyk did egter nie uitgesluit te wees dat daar ook Joodse 
Christene in die gemeente was nie (Bybel, Multiiertaling 2004:1464). 

" Guthrie (1978:395) gee h kpreking van verskillende teorie8: I. Hhaakl ik  h Joodse gmep; 2. 
Hoofsaaklik nidoodse gmep; 3. 'n Gemengde gemeenskap. 
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4.10.4 Die doel van ~omeine" 
Dit lyk nie of daar iets spesifieks in die gemeente was wat vir Paulus aanleiding gegee 
het om die brief te skryf nie. Al sou 143 - 15:13 gerig wees tot die twee strydende 
groepe in die gemeente, sou dit nie voldoende rede wees vir die skrywe van dim brief nie 
(Pelser 198447). 

Wat sou die rede dan wees? Kan did wees as gevolg van sy volhoudende begeerte om 
die gemeente te besoek (1%-13). of omdat hy verhinder was om te gaan (1:13; 15:22); 
of is dit om ondersteuning te wa vir sy voorgenome reis na Spanje (15:24); of is daar 
iets meer agtefl lndien hy hulle hulp wou gehad het, is dit sekerlik nie nodig om bloot 
daarvoor h brief van hierdie omvang te skryf nie. 

In 1:ll-15 stel hy tog sy doel baie versigtig en diplomaties. Hy sien dit as sy roeping om 
die evangelii ook in Rome te gaan verkondig en so te deel in die vrug (13 1.13). Hy het 
jare lank reeds die begeerte om daar besoek af te I&. Sy ingesteldheid sou dus nie net 
wees om h paar dae daar te kuier nie maar om tog h bydrae daar te lewer, al was dit al 
h sterk gevestigde gemeente. Sy voorgenome werk in die Weste het sekerlik ook h rol 
gespeel in die skrywe van die brief. Waarskynlik wou hy nie net aandoen by Rome nie 
maar die gemeente as basis gebruik vir sy bediening na die Weste. Di lyk dus asof hy 
die brief skryf om homself by die gemeente M e n d  te stel as bediinaar van die 
evangelie (Morris 1992:17). Paulus stel egter nie net homself bekend nie maar eintlik die 
evangelii wat hy verkondig (Sanders 1991:l). Hy het volle vertroue in hierdie evangelie 
en die reddende krag daarvan, en het daarom die vrymoedigheid om dit vir die 
gemeente voor te 16. 

4.11 WOORDSTUDIE VAN BELANGRIKE BEGRIPPE IN DIE FRASE 
'SAAM MET CHRISTUS GEKRUISIG" 

Die woordstudii van "saamgekruisig" is reeds in hoofstuk 3 (3.11) gedoen. en word dus 
nie hier herhaal nie. 

4.12 DIE OPENBARINGSHISTORIESE PLEK EN BETEKENIS VAN 
ROMEINE 6:l-14 

Met die doel van die studie in gedagte, word die Skrif-met-Skrif vergelyking en 
openbaringshistoriese studie beperk tot begrippe wat vir Paulus se gebruik van die 
saamgekruisig-rnetafoor van bebng is. Vgl h i i m r  Hoofstuk 5 (5.3) hieronder. 

4.13 DIE OPENBARING OOR GOD IN ROMEINE 6:l-14 
4.1 3.1 Metodologiese oorwegings 
Die metodologiese ootwegings vir hierdii stap is in hoofstuk 3 (3.13.1) behandel. 

Guthrie (1978:398400) en Morris (1992:818) gee h volledige beskrywing van die verskillende 
rnotiewe wat deur die jar8 aangadui is as dim rede vir die skryf van die Brief aan die Rorneine. 
Cranfeld (1980:23-24) gee ook h aantal moontlike redes. Hy maan egter om geen finale besluit te 
neem nia en nie met 'n vaste beduit dim brief te lees nie; diit kan die verstaan van die brief negatief 
beTnvloed. 
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4.1 3.2 Toegepas c 

Eksplisiet 
We is Hy? 

Wat doen Hy? 

Wat s& Hy? 
lmpliiet 
We is Hy? 

Wat doen Hy? 

Wat s& Hy? 

I Romeine 6:l-14 
Vader (Skepper. 
Onderhouer, ...) 

Hy is die barrnhar- 
tige God wat die 
verlossing bewerk; 
HY hews SY . 
genade (6:14). 
Hy wek Jesus op 
uit die dood met h 
wonderbaarlike 
magsdaad (6:4). 

Nie eksplisiet nie. 

Die Vader is die 
een vir We ons 
moet lewe om sy 
wil te doen (6:l3). 

Hy maak die pad 
Gp om van die ou 
mens verlos te 
word (6:6). 
Die gelowiges 
moenie die 
genade vennrerp 
en in die sonde 
voortlewe nie. 

Seun (Verlosser, 
Saligmaker, ... ) 

Jesus bring die 
redding tot uihroer 
deur te sterf vir 
gelowiges se 
sonde (6:ll). 
Jesus het sy lewe 
vir die gelowiges 
aan die kruis 
afgele (6:6). Hy 
lewe (6: 10). 
Nie eksplisiet nie. 

Die Seun is die 
vryspraak vir dii 
wat in Horn gb 
(611 1). 

Hy het die gelowi- 
ges saam met 
horn aan die kruis 
gevat (6:6). 
Die gelowiges 
moenie die 
genade vemrerp 
en in die sonde 
voortlewe nie. 

Heilige Gees 
(Troos, Hulp, ... ) 

Nie eksplisiet nie. 

Nie eksplisiet nie. 

Nie eksplisiet nie. 

Die Gees lei die 
gelowige om in 
verbondenheid 
met Jesus te lewe 
(6:1 I). 
Hy woon in die 
gelovvlges en 
maak hulk een 
met Jesus (6:1 I). 
Die Heilige Gees 
maak die nuwe 
lewe moontlik. 

4.14 DIE VERLOSSINGSFEITE IN DIE PERIKOOP, EN DIE OPROEPE OP 
GROND DAARVAN 

4.14.1 Metodologlese oomegings 
Die metodologiese mrwegings vir hierdie stap is in hoofstuk 3 (3.14.1) behandel. 

4.14.2 Die verlossingsfeite in Romeine 6:l-14 
In Romeine 6:l-14 blyk dit dat God aan die gelowiges genade bewys het (6:14). Hy 
maak dit vir hulk? mmntlik om in die regte verhouding met Hom te kom slegs deur die 
eenwording met Jesus Christus (6:ll). Christus het die gelowiges absoluut liefgehad 
(6:lO). Hy bewys hierdie liefde deur aan die kruis te sterf. S6 bewerk Hy redding vir die 
gelowiges. Dit is duidelik dat Christus in die gelowige woon en deur die gelowige lewe 
(6:ll). Die gelowiges in Rome kan dus weet dat hulle onder die l ievo l le  goedheid van 
die Vader staan, en nie meer onder die mag van die sonde nie. 

4.14.3 Die oproepe in Romeine 69-14 
Die Christene in Rome word opgeroep om nie die redding te so& in die onderhouding 
van die wet nie, maar in die genade (6:14). Hulle word opgeroep om nie meer te sondig 
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nie omdat hulk in Christus se dood gedoop is en saam met Hom opgestaan het (6:3-4). 
Hulle is een met Christus en hulk moet dii altyd onthou en lewe in verbondenheid met 
Christus (6:ll). Hulk word opgeroep om nie toe te laat dat die sonde oor hulle 
heerskappy voer deur toe te gee aan die begeertes van die sterflike liigaam nie (6:12). 
Hulle word opgeroep om nie enige deel van hulk liggaam in diens van die sonde te stel 
nie (6:13); hulle moet hulle-self in diens van God stel om s$ wil te doen (6:13). Hulle 
mag nie weer die wet toelaat om die heerskappy oor hulle te kry nie; Christus moet nou 
hulle lewe beheer (6:14). 

4.15 DIE KOMMUNIKASIEDOEL VAN DIE PERIKOOP 
4.15.1 Metodologiese ootweainos 
Die metodologie& oowegingsviihierdie stap is in hoofstuk 3 (3.15.1) behandel. 

4.15.2 Die kommunikasiedoel van Romeine 6:l-14 
In Romeine 6:l-14 is Paulus besig om te antwoord op die retoriese vraag wat in hy in 
6:l binne sy diatribiese styl vra: 'Moet ons hieruit afki dat ons kan aanhou sonde doen 
sodat die genade kan toeneem?* 

'n Mens kan jou indink hoe Paulus se argument tot stand kom. Terwyl hy die brief 
dikteer, dink hy aan wat die reaksie op 5:12-21 kan wees, waar hy aandui dat alles rus 
op wat God gedoen het. Hy stel dii duidelik dat die mens in die regte verhouding met 
God kom deur die geloof alleen en nie deur te vertrou op die prestasie van die mens nie. 
Sy diitribiise vraag sou tipies a h s t i g  kon wees van h Joodse morals wat bang was 
dat die morele standaarde van die nie-Joodse Christene sat verlaag as daar nie meer 
van hulk verwag word om 'die werke van die wet' na te kom nie (Rom 3:8) (Campbell 
1999:285). ~ierdie beswaar het dieselfde krag as die beswaar in ~alasi& 2:17 dat 
Christus binne Paulus se weergawe van die evangelie h dienaar van die sonde is. 

Die kommunikasiedoel van Romeine 6:l-14 is dat die gelowige moet verstaan dat die 
breuk met di6 tipe onderhouding van die wet, die lewe in sonde, verby is. Daar het h 
b e s l i n d e  breuk gekom met die ou lewe; die gelowiges in Rome moet besef hulle is 
dood, saam gekruisig, begrawe en hulle het saam met Christus opgestaan om n00t vir 
God te lewe. Daar is geen hoop of vertroue in die 'vices' nie. Deur die wet het hulk 
gesterf vir die wet en lewe nou onder die genade (Rom 6:14). Daarom moet hulle hulle 
lede in diens van God stel om sy wil te doen en nie om ongeregtigheid te bed@ nie. 

Om dit in een sin te konsentreer: h Nuwe Persoon in Christus is dood vir die sonde, 
saamgekruisig, saambegrawe en saamopgestaan sodat hylsy vir God kan lewe met 
volle vertroue in die verdiinste van Christus en nie in die verdienste van eie pogings nie. 

4.16 ONTLEDING VAN DIE "SAAMGEKRUISIG" METAFOOR IN 
ROMEINE 16:l-14 

4.16.1 Metodologiese aspekte van metafoor 
Die metodologiese aspekte van metafoor is reeds in Hoofstuk 3 (3.16.1) behandel en 
kom dus nie weer hier aan die orde nie. 
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4.16.2 Die metafoor "saam met Christus gekmisig" in Romeine 6:114 
4.16.2.1 Die konteks van die metafoor "saam met Christus gekruisig" - - 

In Romeine & I 1 4  
Paulus wil in di6 konteks argumenteer dat die ou lewe verby is en dat h nuwe lewe 
begin het. Daarorn is d l  vir die gelowige onmoontlik om eenvoudii in die sonde te bly 
voortlewe soos voorheen. Die prent wat Paulus skets is een van sterf en opstaan. Dit 
kan van twee kante bekyk word. 

Eerstens kan dit dui op die s t e m  van Jesus as die gelowiges se Plaasvervanger 
waarmee die gelowige deur die geloof identiiseer. Die gelowige is dus deur God 
ingesluit in die dood van Christus en s6 sterf die gelow'ie saam met Christus. S6 
is die gelowige ook ingesluit in die opstanding van Christus. 

Tweedens kan dit van die Christen se kant gesien word: die gelowige identifseer 
met Jesus, en haal s6 die gramskap van vorige vriende, familie en kollegas op 
die hals. Die Christen ervaar diesetfde haat van die MreM wat Jesus ervaar het. 
Die gelowige se lewe sal dus nooit weer diiselfde wees nie. Sy lewe is verby 
omdat hy homself i d e n t i f i r  met Jesus Christus. 

Gelowiges moet besef hulk hbt gesterf vir die sonde (die ou manier van lewe). N66it (h 
ytvorro) kan hulk dink om daarin wort te lewe nie. Dit is die einde van die heerskappy 
van die sonde en die begin van die regering van die genade. 

Die kruisiging saam met Christus gebeur by die doop (Rom 63-5). Die doop is nie iets 
magies nie, nie iets sakramenteel nie. By hulle doop het die gelowiges van Rome hulk 
geloof in Christus bely. Dit het in die openbaar geskii ,  v66r al die vriende en famili 
(Campbell 1999:285). In die doop word die ou lewe begrawe, omdat die gelowige met 
Christus identiiseer. Daaruit vloei die nuwe lewe, 'n nuwe gehoorsaamheid wat moontlik 
word deur die Heilie Gees van diielfde Christus (Rom 8:9). Die doop skeur die 
persoon 10s van sy natuurliie toestand ('in Adam?, van sy natuurlike lewe ('in die 
vlees") en van etniese verknogtheid ('onder die wet"). Die persoon kan nou deur die 
geloof "in Christus' bestaan, sodat hy 'vir Christus en God' kan lewe om eendag "met 
die Here' te wees (F ihyer  1993:430). Netsoos Christus gesterf het onder die heersers 
van die aarde, so sterf elkeen wat hornself met Christus identitiseer. Die gelowige ervaar 
egter dieselfde oorwinning wat Christus ervaar het. Die volk opstanding kom nog, maar 
die gelowige ervaar nou reeds iets daarvan deur die heiliiende werk van die Heilige 
Gees. 

Volgens Dunn (1982:261) Paulus nie dat die gekwges opgewek is met Christus nie. 
Hy verkies om net te sB dat die gelowiges in staat gestel is om in die nuutheid van die 
lewe te kbf. Die opstanding I6 volgens Dunn en ander nog in die toekoms, omdat 
ia6p~Ba (Rom 6:5) toekomstiie tyd is. Volgens sy argument word die gelowige volledig 
geTdentifiseer met Christus se dood, maar nog nie so volledii met sy opstandimg nie?' 
Dit is so dat dim f i s i i  opstanding nog in die toekoms B, maar die opstanding is nie die 
hoofsaak waarrnee Paulus hier besig is nie, selfs die werklike dood 16 eintlik nog in die 

9' Cranfield (1980308) en F ' i y e r  (1993:435) verklaar die F U t u ~ m  egter anders. Hulk sien d't slegs 
ash l o g h  gevolgtrekking. wat dus binne dm argument opvolgend is, maar nie in dim werklikheid 
toekomstig is nie. 
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toekoms. Die vraag wat hy hier beantwoord, is of die evangele wat hy verkondig die 
moralieit ondermyn, en sy antwoord is dat di6 wat Christus volg in sy kruisiging 
(seIfverl&nende dood), ook sal leef in dim nuutheid van die lewe. Die gelowiges het nie 
letterlik gesterf en is nie letterlik opgewek nie, maar sosiaal het hulle gesterf en sosiaal 
en moreel is hulle lewens vernuwe (Morris 1992:247). Die nuwe lewe is dieselfde as 
opstanding (Rom 6:5). Gelowiges moet huUeself reken as dood vir die sonde en lewend 
vir God (Rorn 6:11), n60 in die hede. Hy snoer dus die monde van di6 wat se dat die 
evangelie tot morele onverskilligheid lei. Paulus dui juis die volledigheid van die nuwe 
lewe aan, en dat die oue heeltemal verby is. 

Die verwysing van T@ 6volhpa~1 ~oCi 8av6~ou ~ T O C  (6:5) is nie onmiddellik duidelik nie. 
Verwys dit na die doop of die kruis? Waarskynlik venqs dii na die aard van Christus se 
dood aan die een kant en die gelowige se bekering (uitgedwk in die doop) aan die 
ander kant (Campbell 1999:287). Wat hulk dieselfde maak, is nie die doop in water nie 
maar die manier wat die doop die gelowige in die openbaar identiieer met venverpte 
Chriitus. Die gevolg is dat die nuwe gelowie verwerping sal ervaar in die gemeenskap 
en by sy vriende. In hierdie sin sterf die g e w e  eintlik. So h sosiale dood is die beste 
waarborg van h opstanding, soos wat Christus se dood deur h opstanding gevolg was. 
Paulus wil c& dat die gelowige se lewe verby is en die nuwe lewe nie iets is wat hyself te 
voorskyn bring nie; dit vloei uit Christus (Morris 1992:250). 

Die 'ou mens" dui op die mens in sy 'behorende tot die ou bedeling' (Dunn 1982:264). 
Dit verwys na die soliiariteit met die ou lewe, familie en gemeenskap waaraan die 
persoon tot toe behoort het (Campbell 1999:288). Om na Christus toe te kom beteken h 
vollediie einde van die hele manier van lewe waaraan die persoon gewoond was 
(Morris 1992:251). Nadat Paulus gedoop is, het hysy sosiale identiteit verloor. Hy was 
egter nie meer h slaaf van die sonde nie (Rom 6:6b). Die dood kanselleer al die eise op 
hom (Rom 6:7). Dit is nie iets wat die gelowige aangeleer moet word nie; deur sy 
identifiring met Jesus sal hy dit aan sy lyf ervaar en sal hy homself gee vir die nuwe 
lewe (Rom 6:12-14). 

Die woorde 6 mahad< fi@v dVepwmo< uuv&maupb0~ (6:6) is waarskynlik as metafoor 
'n nuutskepping van Paulus. Dit sou die hoorders se hark raak en 'n skokgolf deur hulk 
stuur in h gemeenskap waar hulle dikwels kruisigings gesien en beleef het, en ook 
gevrees het. In die Grieks is daar geen ekspliiete voltooiing van die uuv in 
u u v ~ m a u p a ~  nie; Paulus c& nie ekspliiet saam met wie die 'ou mens' gekruisig is 
nie. Paulus doen dit sb, omdat hy waarskynlik die aandag wil fokus op die gebeure van 
die werkwoord. In die evangelies is daar 'n letterlike saamkruisiing: die rower wat saam 
met Jesus gekruisig is. In GalasiOrs 2:19 is dit 'eK wat saam met 'Christus' gekruisig is 
(Morris 1992:251). 

Die aoristus van au\nmauphOq dui op die finaliteit van die Windiging van die ou 
mens, en van die lewe van die nuwe lewe. Dit sou verseker die boodskap van 'dood vir 
die sonde' duidelik oorgebring het. Die finaliieit van die dood het h einde gemaak aan 
die ou orde en h skeiding geplaas tussen die ou lewe en die nuwe lewe in Christus 
(Bruce 2002:144). 

Die kruisging saam met Christus het twee oogmerke: 
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Sodat die sondige natuurlike aard (die 'vlees") sy krag verloor. Vanwee die krag 
van die sonde het die mens nie mag oor sy eie bestaan nie, hy word oorheers en 
getiranniseer om die sonde te doen (Ridderbos 1977:130). Gelowiges se 
kruisiging saam met Christus maak die natuurlike aard kragteloos (Lloyd-Jones 
1973:6~) .~ Die sondaar se verskriilike situasie word heeltemal verander deur dit 
wat in Christus gebeur. Dit het nie net h effek op die innerlike lewe nie maar op 
die lewe van die hele persoon en sy g e s k i n i s .  Die enigste lewe wat die 
gelowige het, is die lewe wat God in homlhaar sit deur Jesus Christus. 

Sodat gelowiges nie langer stawe van die sonde is nie. Paulus sien sonde as h 
baas wat mense sy slawe maak en wat vollediie beheer het oor di6 wat nie 
saam met Christus gekruisig is nie (Morris 1992252). Die ou mens (Adam) is 
verby en die nuwe mens (Christus) leef in die gelowiges (Barret 1977:123). Soos 
h dooie slaaf nie langer vir diens kan aanmekl nie, s6 kan die een wat saam met 
Christus gekruisig is, nie meer 'aanmeld' vir die sonde nie. 

Daarop moet gereken word (6:ll), die gelowiges moet die werklike realieit van die 
waarheid en situasie waarin hulk is, besef en daaruit lewe. Dit is geskryf in die 
teenwoordiie tyd (Aovi<~oB& 2 pers, mv, pres. med, ind.) wat wys dat dit iets is waarop 
die gelowige voortdurend moet reken. Hier gebruik Paulus vir die eerste keer die term i v  
Xpm@ 'IrpoO, om die noue verhouding wat daar bestaan tussen die gelowige en 
Christus uit te druk (Morris 1992:256). Omdat dit waar is, moet gelowiges hulle lede tot 
beskikking van God stel om s$ wil te doen (6:12). 

4.16.2.2 Die sosio-historiese konteks van die metafoor "saam met Christus 
gekruisig" in Romeine 6:l-14 

Hieroor is volledig gehandel in Hoofstuk 2 hierbo. 

4.16.2.3 Die elemente van die metafoor ' h a m  met Christus gekruisig" in 
Romeine 6:l-14 

Toplek: 'Die ou mens." Dit is die self wat die gelowige ems was, die self wat 
behoort aan die ou bedeling, die self gedomineer deur die sonde en onderworpe aan 
die oordeel ( F i i y e r  1993:436). 'Ou' dui ook op 'verslete", as gevolg van die 
verloop van tyd. Daarom is dii nie iets waama die gelowige moet streef nie (Morris 
1992:251). Die 'ou mens" is onder die heerskappy van Adam, onder skuld en morele 
gebondenheid (Moule 1893:lW). 

Illustrasie: 'saam met Christus gekmisig.' Die 'ou mensB is vemietig, die liggaam as 
die sterke vesting van die sonde kan nou nie meer die toegang wees vir versoekings 
om die geiowige te oowal nie (Moule 1893:164). Die 'ou mens" is nie in h proses van 
s t e m  nie; hy is gekruisig, klaar dood, begrawe, en is nuut in Christus. 

92 Weed (of: .liggaam') is die sfeer-waarin die sonde en dood regeer in en oor die mens. Di is nie dat 
die l i i  inherent sleg en boos is nie: die sonde domineer die ou mens se lewe, l i i .  gedagtes 
en gees. Die besondere effek van die sonde is op die lede van die liigaam: hulle beheer die mens en 
die mens behear nie sy liigaam nie. Die mens is onder die beheer van die sonde, onder sy 
heerskappy en mag. Die sonde het altyd dim mans se hele liggaam. sy 'vlees' beheer, maar nou in 
Christua kan dii hoogstens dele beheer (UoydJones 1973:72). 
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Punte van ooreenkoms: Soos Christus se lewe in hierdie aardse bedeling verby is 
- veroordeel deur die wet, gesterf aan die kruis - s6 is die gelowiges se lewe ook 
verby vir hierdie bedeling waar die sonde oor hulle geheers het. Hulk is nie meer 
s law van die sonde nie maar lewend om die wil van God te doen. Sonder hierdie 
saam-sterwe (identitbring met Christus) kom Christus nie in die gelmge se lewe in 
nie en kan hylsy nie vir God lewe nie. Daarom is dii dwaas om te dink dat gelowiges 
in die sonde kan voortlewe nadat hulk 'in Christus" is. 

Nie-flguurlike ekwivalent: Die gelowige se "ou lewe" is finaal verby en die nuwe 
lewe regeer, nie meer die dood en die sonde nie. Die lewe onder die wet is vir akyd 
verby en nou is die gelowige onder die genade om vir God te lewe. 'die vlees', die 
liggaam van sonde, is steeds daar en die sonde sal altyd probeer om daaroor 
heerskappy te kry. Daarom Paulus se oproep: moenie die sonde laat heers oor julle 
lede nie (6:ll-14). 

Die tersaaklike boodskap van Romeine 6:l-14 kan soos volg skematies en 
andersyds saamgevat word: 

(1) Die "ou mens", die self wat die gelowiges eens was, onder heerskappy van die 
ou Adam, (2) het SAAM MET Christus aan die kruis gesterf. Die ou mens is nie in 
h proses van sterwe nie; hy 1s gekruisig, dood en begrawe. Die gevolg (3) is 
tweeledig: 

(4) die 'vlees" (liggaam van die sonde) is kragteloos gemaak. Gelowiges word 
nie meer regeer deur hulk ou, onweergebore natuur nie; hulle is dood vir die 
ou ligaam. 
(5) die sonde is nie meer gelowiges se baas nie: hulle staan nie meer onder 
die heerskappy van die sonde nie. h Dooie slaaf tree tog nie meer aan vir 
diem nie. 

Paulus argumenteer dat hierdie die feite is waarop die gelowiges in Rome moet 
staan, waarop hulle moet 'reken" (6:ll). Daarom moet die gelowiges nie meer die 
sonde toelaat om te heers nie en moet hulle geen lid van hulle tot beskikking van die 
sonde stel nie maar eke deel tot beskikking van God, om sy wil te doen. 



HOOFSTUK 5 

DIE OPENBARINGSHISTORIESE PLEK EN BETEKENIS VAN 
"SAAM MET CHRISTUS GEKRUISIG" 

5.1 INLEIDING 
Met die doel van die studie in gedagte, word die Skrif-met-Skrif-vergelyking en 
openbaringshistoriese studie beperk tot begrippe wat vir Paulus se gebruik van die 
saamgekruisig-metafoor van belang is. 

5.2 METODOLOGIESE OORWEGINGS~ 
Daar het verskillende menslike outeurs meegewerk aan die Bybel; tog is die eintlike 
Outeur, die Heiliie Gees, aan die woord. Wanneer h bepaalde perikoop geeksegetiseer 
word, is dit daarom noodsaaklik om ander Bybelboeke oor diietfde ondewerp te ontgin 
(De Klerk 8 Janse van Rensburg 2005:77). Die belydenisskrtfte is ook h belangrike 
(alhoewel sekondbre) gesagbron binne die tradisie waarin ek hierdie navorsing doen, en 
daarom word ook d l  verreken. 

Die frase 'saam met Christus kruisii' wat tot dusver in sy bepaalde tyd en konteks 
bestudeer is, moet nou verder ondersoek word om dit met voorafgaande en 
daaropvolgende openbarings deur God oor dieselfde saak te vergelyk. Hierdeur word 
die sinkroniese omgang met die perikoop met h diakroniese aktiiteit gekomplementeer; 
dit erken juis dat God Homself en sy wil deur die geskiedenis heen groeiend openbaar 
(De Klerk & Janse van Rensburg 2005:77). 

Die vrae in die ondersoek is die volgende: 

Wat is die belangrikste openbaringstema in die perikoop? 

Watter addisionele lig werp ander tersaaklike Skrifdele op die betrokke tema(s)? 

Waar pas hierdie perikoop se openbaring oor die betrokke tema(s) in binne die 
geheel van God se skrifopenbaring oor die betrokke tema(s)? 

Wat is die openbaringshistoriese betekenis van die betrokke perikoop (maw: wat 
dra die betrokke perikoop by tot die verstaan van God se omnbarincl oor die . - - 
betrokke tema)? 

'' De Klerk & Jan= van Rensburg (200577) se bedoeling met hierdii stap is om ander Bybelboeke wat 
bar dieselfde terna of ondemerp as in die perikoop wat g e e k s e g e t i  word, te antgin. 
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5.3 "Saam met Christus gekruisig" elders in die skrif 

rema 

'Saam met 
Christus 
gekruisig' 

'Sam met 
:hristus 

Skrifvemysings 

Mat 27~44 Op d i i i f d e  manier het die rowers 
wat saam met Horn g e k ~ i ~ i g  is. Horr 
wk beledii. (Mark 15:32 en Joh 
19:32) 

Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van dic 
vloek wat die wet meebring, deur in onr 
plek h vewbekte te word. Daar star 
naamlik geskrywe: ' ' k ~ l ~ e k  is elkeer 
wat aan h hout opgehang is." 

Gal 5:24 Di6 wat aan Christus Jesus behootl 
het hulle sondige natuur met al s) 
hartstogte en begeertes gekruisii. =On$ 
lewe deur die Gees; laat die Gees nor 
wk ons gedrag bepaal. 

Relevansle en plek In dim 
openbaringsgeskledenls 
Relevansie: In die teks 
gedeeltes gaan dit oor die 
werklike fisiese krubiing van 
die rowers saam met Jesus. 
Die een rower sterf net fisies 
saam met Jesus en die ander 
een sterf fisies en geestelik 
saam met Jesus. Di is die 
vewysing van die beeld wat 
Paulus gebruik. 
Plek In openbaringsge- 
skledenls: Die wyse waarop 
die waarhede bewoord is, laat 
Myk dat Christus in die sentrum 
staan. Hierdie Skrifdeel is dus 
deel van God se finale 
openbaring. 
Relevansie: Die s t e m  van 
Christus aan die kruis koop die 
gelowige 10s van die vloek van 
die wet en sonde. Die klem hier 
is dat Hy die gelowige se plek 
gevat het en die vervloekte 
geword hat. 

Relevansle: Hier word die 
implikasie vir d i i  wat aan 
Christus behoort, uitgespel. 
Hulle het die sondiie natuur en 
beg~ l tes  gekruisig (hulb is 
saam met Christus gekruisig). 
Die klem MI hier op die voC 
tooide aksie met implikasie vir 
die hede (Longenecker 
1990:264). In Gabslrs 2:19 
was die klem op die dood v i  
die wet en hier, soos in 
Romeine 8:8. op die skeiding 
met dim ou mens. Beide 'die 
vlees' en die wet behoort tot 
die voor Christelike era (Bruce 
2002258). Daar is h skoon 
breuk met die ou manier van 
lewe. Dit is die kruii van Jesus 
wat die skoon breuk 
bewerkstellig. 

In hierdie gedeelte is daar h 
nuwe beklerntoning van die ml 
en werksaamheii van die 
Gees. In Gabsiers 219 is dit 
Christus wat voomp gestel 
word as di6 Een wat die nuwe 
lewe bewerk het en Galaslrs 
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'Sam met 
Christus 
gekruisig' 

Gal 6:14 Maar wat my betref. mag God 
verhoed dat ek wit oor iets anders roam 
as oor die k ~ i ~  van ons Here Jesus 
Christus. want deur die kruis is die dreld 
vir my dood en ek vir die wBreM. 

I Pet 2:24 Hy hat self om sondes in sy 
liigaam aan die k ~ i ~  gedra. Daardeur is 
ons vir die sondes dood en kan ons lewe 
in gehoorsaamheid aan die wil van God. 
Deur sy wonde is julle genees. 

524 dat die gelowiie dew die 
Gees lewe. Die opdrag is om 
onder die beheersing van die 
Gees te lewe. Paulus stel hiel 
die indikatiei en die imperatiel 
langs mekaar. D i  begeertes 
en hartstogte word 
gekanaliseer volgens die wil en 
in diens van God. Dik is die 
ware geestelikes, di6 wat saam 
met Christus gesterf het di i  
wat nie die etiesa implikasiea 
nalaat nie maar hulk deur die 
Gees laat lei. 

Relevanaie: Hiir is diesetfde 
klem as by die betrokke 
Skrifdele in Galasi&s en 
Romeine. Die kruis van Jesus 
het die verskil gemaak. Die 
kruis maak enige ander 
verdiinste wat geregtiiheid 
kan verwerf. onmoontlik. Dit h a  
gemaak dat gelowiges dood is 
vir die &reM en die w h l d  vir 
gelowiges. Weer is dit die daad 
in die verlede met gevolge in 
die hede (&crraQ-pwra 
perfektum passief). Whld' 
her dui op dit wat gesien kan 
word as v&reldse goeie 
pogings om reg wees met God, 
wat struikelblokke kan wees vir 
die geregtigheid in Christus 
(Longenecker 1990:264). 
WBreld' kan ook 'n aanduiding 
wees van h mag teenoor God 
(Bruce 2002:272). Die 'saam 
met Christus s t e w '  aan die 
kruis is finaal. 

Relevanale: Die nuwe klem 
hiir is dat die gekwige se 
sonde aan die kruis gedra is 
deur Christus; sy dood bring 
versoening. Dit is egter duidelik 
dat him nie slags na die 
plaasvewangende werk van 
Christus vewys word nie maar 
dat die gelowige self saam met 
Christus gesterf het (Groe- 
newald 1977:Bl). Die ge-vdg is 
steeds diesetfde naamlik dat 
Jie gelowige dood is vir die 
sonde om in gehoorsaamheid 
Ran God te lewe. Die slawe 
can dus die onregverdiie straf 
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I Pet 4:l Omdat Christus dan liggaamli gely 
het. mod julle julle ook met die gedagte 
wapen dat wie liggaamli gely het, rnei 
die sonde afgereken het: ' vir die res van 
sy aardse bestaan word sy lewe nie meer 
beheers deur rnenslike begeertes nie, 
maar deur die wil van God. 

I Joh 5:18 Ons weet dat iemand wst uit God 
gebore is, nie meer sondii nie, maar dim 
Seun van God bewaar hom, en die 
duiwel kry geen howss op hom nie. '' 
Ons wee! dat ons aan God behoort en 
dat die hele sondiga Mreld in die mag 
van die duiwel is. 

van hulle eienaars verdra 
omdat hulle saam met Christus 
gesterf het en saam met Horn 
lewe. 

Relevansle: In die lii van die 
ligaamlike lyding (1ra46wq 
u a p ~ i )  (k~isdood) van 
Christus word die lesen 
opgeroep om hulk met dim 
selfde gedagte te wapen, 
naamlik dat hy ook liigaamlik 
moet ly (na&v uaplci) 
(Saamgek~isig word). Die 
lyding her is nie die lyding wal 
die gelowige ondergaan tydens 
die aanslag teen Christene in 
die w&reld nie. Die werlonoord 
d v  (rr6o~w) is h aoristus 
deehuowd en rrtrraural (maow) 
is in die perfektum wat wys na 
iets wat gebeur het op h 
d e f i n i t i  tyd in die verlede. 
Dii kan dus nie gemaklik na 
daaglikse lyding verwys nie. 
Lyding kan h gekwige se 
karakter ontwikkel (en kan ook 
skade doen) m a r  dia neem nie 
die sonde weg nie (Kelly 
1977367). Di vewys na die 
gebeure waar die gelowige 
saam met Christus gekruisig is 
(Stibbs en Walls 1983146). 
Aan die kmis handel die Here 
af met die gelowige se ou 
mens en hylsy kan nie langer h 
sbaf van die sonde wees nie 
maar word nou deur die wil van 
God beheer (die nuwe lewe 
met Christus). Ons sien h i  
dus diieselfde gedagte as in 
Romeine 6:l-14. 

Relevansle: Die gelowige wat 
uit God gebore is (YE- 

W~VW perfektum ~asief). 
sondii nie (diesetfde gedagte 
is t e e m r d i i  in 1 Joh 3:9a). 
In die gedeelte word die stewe 
mam met Christus 
vemnderstel; uit die dood word 
die gekwiie deur God lewend 
gemaak en hy sondii nie mew 
nie. Her is h nuwe faset. 
naamlik dat die duiwel geen 
houvas kry nie omdat God die 
plowige bewaar. Daar is dus h 
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'Saarn met 
Christus 
jekruisig' 

Kol 2: l l  Deur julle verbondenheid met Hom 
is julle ook besny. nie met die besnydenis 
wat deur mense verrig word nie, rnaar 
met die besnydenis deur Christus. en di 
bestaan in die wegneey2van die sond i i  
natuur van die mens. Di het by die 
doop gebeur deurdat julle toe saam met 
Hom begrawe is. Deur julle verbon- 
denheid met Hom is julle ook saam met 
Hom opgewek, mdat julle geglo het in 
die krag van 4$ wat Hom u t  die dood 
opgewek het. Julle was dood deurdat 
julle gesondig het en deurdat julle 
sondige natuur nog nie weggeneem was 
nie. God het julle egter saam met 
Christus lewend gemaak dey4dat Hy ons 
al ons sondes vergewe het. Hy het die 
skuldbewys met sy eise teen ons tot niet 
gemaak. Deur dit aan die kmis t~~spyker. 
het Hv dii vir aoed weaaeneem. Hv h d  
eke mag en &sag o&pen en huile in 
die openbaar vertwn deur hulk as 
g m g e n e s  in die triomftog van Christus 
mee te voer. l' Daamm moet julle nie dat 
iemand vir julle voorskrywe wat julle moet 
eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse 
feeste of die nuwemaanf,ees of die 
Sabbatdag moet vier nie. Di is alles 
maar net die skad- van sou kom; 
die werklikheii is Christus. Moenie dat 
iemand wat behae skep in danige 
nederigheid en in die aanbiiing van 
engele en wat vwrgee dat hy allemande 
visi ine gesien het. julle daarmee mislei 
nie. So iemand v e M  hom F r  wat hy in 
eiewaan van homself dink, en hy hou 
nie aan die hwf, aan Christus, vas nie. 
Uii Christus groei die hale ligaam. 
ondersteun deur die gewrigte en 
saamgebi$deur die spiere, soos God dii 
laat groei. Julle het saam met Christus 
gesteme en is dus dood vir die wettiase 
godsdienstige reels van hierdie w-d. 
Waamm lewe julle dan nog asof julle aan 
hierdie w h l d  behoort? Waam; 
gehwrsaam julle allefhande voorskfifte 
sws: "Hieraan mag jy nie vat nie!" 
"Daaraan mag jy jou mond nie ~t~nienie!" 
"Daaraan mag jy nie raak niel3 Dii 
gaan alles w r  dinge wat bedoel is om 
gebmik te wcfd en te vergaan, en dii is 
maar net gebooii en leerstellings van 
mense. H i i i e  leerstellings het we1 h 

vyand wat op die nuwe lewe h 
houvas probeer kry. God is 
egter in beheer en die duke 
kan die gelowige nie aanraak 
nie (Brown 1983:622). 
Rehnransie: Die sondige 
natuur woid hier netso weg- 
geneem sws in Romeine 6. 
Die beeld hier is die besny. 
denis van Christus wat die 
sondiie natuur wegneem en 
dim vergihris bring. en dii vir die 
mense mwntlik maak om eties 
op h nuwe manier te lewe 
(Schweizer 1982:143). 
gebeur in die verbondenheid 
met Christus (saam met Hom 
gesterf). Die gelanrige is ook 
saam begrawe in Christus se 
doop en saam opgewek, deur 
die geloof. Gelowiges word 
lewend omdat hulle sonde 
vergewe word. In d i i  gedeelte 
is dii die skuldbewys met sy 
eise teen gelowiges wat kruis 
toe gaan en vir goed weg- 
geneem word (14). Die 
skuldbewys is verteenwoor- 
diiend van die geknvige. Die 
gedagte is dan ook hier 
teenwoordig dat gelow'ies nie 
meer onder die wet staan nie. 
Hulk hoef nie en kan nie deur 
die werke van die wet gered 
word nie (16 - 18). Die 'sterwe 
saam met Christus' is hier 
teenwoordig (20). H i i  word nie 
pertinent na die kruis venvys 
nie maar dii word we1 
geimpliseer. Om onder die wet 
te leef, het we1 die skyn van 
godsdienstiiheid, m a r  die 
sondige drifle is steeds daar 
omdat dii nie gekruisig is nie 
(23). 
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Sam met 
:hristus 
pkwisig' 

Saam met 
:hristus 
pk~ is ig '  

skyn van wysheid met hulk selfgemaakte 
goddens, danige nedefighai en streng 
beheening van die liggaam, maar dii het 
gem waarde vir die beteueling van die 
sondige drifte nie. 

<ol 3:l Aangesien julle saam met Christus uit 
die dood opgewek is. most jule strewe 
na die dinge daarbo wear Christus is. 
yaar Hy aan die regterhand van God sit. 

Rg jule gedagtes op die dinge wat 
daarbo is. nie op die dinge wat op die 
aarde is nie. 'want julle het gesterwe, en 
julle lewe$ saam met Christus vehrge 
in God. Wanneer Christus, wat julle 
lewe is, by sy wederkoms verskyn, s d  
j u k  ook saarn met Horn venkyn en in sy 
heerlikheii deel. 

2 Kor 4:7 Ons wat hierdie skat in ons het, is 
maar kleipotte wat maklik breek; die krag 
wat aUes oortref, kom due van God. nie 
van ons nie. In alles word ons verdmk, 
maar ons is nie terneergedruk nie; ons is 
oor raad verla8, maar nie radeloos nie; ' 
ons word vewolg, maar nie deur God 
verlaat nie, op die gznd neergegooi. 
maar nie verniatig nie. Die sterwe van 
Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, 
sodat ook die lewe vafi Jesus sigbaar kan 
word in ons liggaam. Voortdurend word 
ons wat lewe, ter wille van Jesus 
uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons 
sterRike bestaan diy lewe van Jesus 
sigbaar kan word. Di beteken dat in 
ons die dood $an die we* is, maar in 
julle die lewe. Daar staan in die Skrif: 
"Ek het geglo, daamm het ek gepraat." 
Ons het dieselfde Gees wat die g e y  
wek. en ons glo. daamm praat ons wk. 
Ons weet immen dat God, wat die Here 

Relevansle: Die gelowige het 
reeds saam met Christus die 
w i n n i n g  behaal 
(auvqy8p8qrc aoristus passid 
die feielikheid van die gebeure 
in die verlede word 
gekonsMeer). Dus moet hulle 
die gedagtes rig daarbo en nie 
op die aarde nie. Die rede: 
hulk het gesterf, saam met 
Christus (h~~86vm aoristus). 
Die lewe is nou Christus in 
hulle. Di is d i i d e  opdrag as 
in Romeine 6:Il-14 en Ga- 
lasi6n 2:19. Gelowiges het 
gesterue saam met Christus 
en lewe saam met Horn; die 
aantreklikhede en die magte 
van die w h l d  hat nie rneer h 
houvas op hulle nie. Daarom 
moet die gebwige strewe na 
die dinge daarbo en nie fokus 
op die dinge op die aarde nie. 
Hier is 'n nuwe faset by wat die 
eskatokgiese na vore bring, 
dat gelowiies saam met 
Christus sal deel in sy volle 
heerlikheid. 

Rebvansie: Die feit dat God h 
gekraakte kwik kan gebwik. 
kan net verduidelik word vanuit 
die 'dwaasheid' wat uR die 
kruisgebeure blyk. Paulus se 
lewe en bediening illustreer die 
paradoks van die k ~ i s  en 
daamm is sy lewe en bediening 
deel van die boodskap wat hy 
verkondii (1012). Terwille van 
Jesus word die risiko van die 
dood gedra (11) en is hy bereid 
om die Korintiers te dimn 
(45.12). Sy voorbeekl hi i in  is 
Jesus (Fii 2:6-8). Omdat hy 
identiiseer met Jesus. 
saamgek~isig is, is die 
opstandingskrag van God aan 
die we* in hom (2 Kor 4: l l -  
12). Die nuwe faset wat hiir na 
vore tree, is dat Paulus se lewe 
dlt illustreer waarvan hy skryf in 
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Jesus uit die dood opgewek het, ons w k  
saam met Jeaw sal opwek en omsaam 
met julle voor sy tmon sal stel. Ons 
doen dii allas om julla onlwil, scdat die 
genade van God steeds meer menlie kan 
bereik. Dan word die dankgebedz w k  
meer, en God ontvang die ear. Om 
h i i i e  rede wMd ons nie moedeloos nie. 
Al is ons uiterlik begig cm te vergaan, 
innerlik w$rd ons van dag tot dag 
vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe 
is maar gering en gaan verby, maar dii 
Iwp vir o m  uit op h heerlikheid w;j! alles 
verreweg oortref en wat ewig bly. Ons 
oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, 
m a r  op die onsigbare; want die sigbare 
dinge is tydelik, maar dim onsigbare ewig. 
5:l Ons wet dat, wanneer ons aardse 
woning wat maar h tent is. afgebreek 
word, ons h vaste gebou in die hemel 
he(. Di is h woning wat nie deur mense 
gemaak is nie, Faar deur God, en dii bty 
ewig staan. Terwyl ons in die 
tentwoning leef, sug ons, want ons 
verlang daarna dat ons lwoning uit die 
hemel ons sal wrdek. Ons wil nie 
onlklee weea en naak v w r  God staan 
nie. Ons wat nog in die tenhnoning is, 
sug en voel b e d ~ k  omdat ons nie van die 
aardse liggaam afstand wil doen nie; ons 
wil die hemelse booor die aardse 
aantrek, sodat wat sterfli is. verteer kan 
word deur die lewe. Hy wat ons vir 
hierdii oorgang vwrberei het, is God. As 
waarbo~ hiewan het Hy ons sy Gees 
gegee. Daarom is ons altyd vol moed. 
Ons weet dat, solank as ons in die l i i  
g a y  bty, ons nog nie by die Here warn 
nie, want ons lewe deur geloof, nie deur 
sien nie. ' Ons is vol moed en sou tiewer 
ons verblyf in die liggaam, wil verlaat en 
by die Here gaan w n .  Maar, of ons 
hier woon of daar m, ons het net e m  
;ens, en dii is om te lewe soos Hy dii wil. 

Ons moet immers almal vwr  die 
regterntoel van Christus verskyn, sodat 
elkeen kan ontvang volgens wat hy 
tydens sy aaaardse lewe gedoen het, of din 
nou gced was of kwaad. '' Ons wet wet 
dii beteken om die Here te dien. Daarom 
probeer ons die manse oortuig. God ken 
ons beddings, en ek vemou dat julle 
ook van on5 bedoelings oortuig is. l2 Ons 
prys onssetf nie opnuut by julle aan nie. 
Ons gee julk juis eerder aanleiding om 
hobi te wees op ons, sodat j u L  h 
antwoord kan h4 VK di i  wat trots is op, die 
uiterliie en nie op die innerlike nie. As 

Galasiern 2:19-20 en Romeinr 
61-14. Hy plaas ook hier dir 
klem op die Gees wat dir 
gebof bewerk (4:13; 5%-7). Dir 
eakatologiese aspek kom wl 
na vore (14). Paulus is bereic 
om te vohard, want d worc 
ander gered; sy oog is nie hie 
nie maar op die Here (15-17) 
Paulus dui aan dat Christur 
gesterf het en dat allr 
gelowiges daamm gesterf he 
(534). Hulk het gesterf vir dii 
w4reld en sy dinge, en he 
vriende en kollegas afgel4. Di 
is die doodsreuk wat dooc 
bring vir die ongelowige maal 
lewe vir die gelowige (2:16). Di 
is die paradoks: waar dood aar 
die werk is, kom lewe. Hiel 
korn die korporatiewe gedagte 
op die vwrgmnd (5:14). Alma 
vir wie Hy gesterf het, het saarr 
gesterf. Omdat die sonde nie 
mag het DM Christus nie, he1 
dl ook nie meer mag w r  die 
Christen nie. Wat geld vir die 
sonde, geld w k  vir sy 
handlanger, die wet; wie saam 
met Christus gesterf het, he1 
wk vir die wet gesterf (Pelsef 
1984271). Die gedagte wal 
nuut is h i  is die feii dat dm 
hod saam gedra word scdal 
lie lewe el meer sigbaar kan 
nord. Die vwrtgaande 
xnlewering van die gelowige 
aan die dood is hier op die 
~oorgmnd (4:ll). 
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ons in geestesvervoering was, was 011s 
dit vir God; en as ons ty om verstand is. 
is ons dii vir julle. Die liefde van 
Christus dring ons, omdat ons tot die 
insig gekom het dat een vir almal 
gestenve het, 41: dii beteken dat almal 
gestenw hat. En Hy het vir almal 
gesteme, sodat die wat lewe, nie meer 
vir hulleself moet lewe nie, maar vir Horn 
wat vir hulk gwterf het en u t  die dood 
opgewek is. 
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Ef 2:l Julle was dood as p g  van julle 
oortredings en sondes wat VOorheen 
julle lewenswyse gekenmerk het Julle 
het gelewe soos hide sondiie dreld 
en julle laat lei deur die vors van dim 
onsigbare magte, die gees wat daar n w  
aan die werk is in die m,ense wat am 
God ongehwrsaam is. So het ons 
tmuens woe& ook aha1 gelewe. Ons is 
deur ons sondige begeertes wrheers en 
het gedoen net waartoe ons luste ons 
geld het en wat in ons gedagtes 
opgekom het. Vanwe6 ons sondiie 
natuur sou ons net soos die a:dw rnense 
deur God gestraf moes word. Maar God 
is ryk in barmhartigheid en het ons innig 
lid. "ur sy grwt l i i e  het Hy ons wat 
dood was as gevolg van ons wrtredings. 
saam met Christus V d  gemaak. Uit 
genade is julle geredl Ja, in Christus 
Jesus het Hy ons saam met Horn opge- 
wek uit die dood en ons s p m  met Horn h 
plek in die hemel gegee. sodat God ook 
in die !ye wat kom, sou laat sien hoe 
geweldig grwt sy genade is deur die 
goedheid wat Wain Christus Jesus aan 
ons bewys het. Julle is inderdaad uit 
genade gered, deur gelwf. Hierdie 
redding kom nie8uit julleself nie; did is h 
gawe van God. Did kom nie deur julle 
eie verdienste nie, en daarom het 
niemand e n i g  rede om op homself trots 
te wees nie. Nee. God het ons gemaak 
wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy 
ons geskep om ons lewe te wy aan die 
oeie dade waawwr Hy ons bestem het. a Hou dan in gedagte wat julle vroe€r 

was. Van geboorte was julle heidene, en 
julle is "onbesnedenes" genoem deur d i i  
wat hulleself "die knedenes" noem, al 
is die besydenis net rnensewerk aan die 
liigaam. In d i i  tyd was julle sonder 
Christus, uitgesluit uit die burgerskap van 
Israel, ver van God af sonder deel aan 
die verbonde en die b M e s  wat 
daamee saamhang, y ,er  hoop en 
sonder God in die *Id. Maar nou is 
j u k  een met Christus Jesus. Julle wat 
vmeer ver van God gelewe het het n w  
:laby gekom deur die bloed van Christus. 

Chfistus is ons wde.  Hy wat d i i  twee, 
Jode en nieJode, em gemaak het. Deur 
sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap 
afgebreek wat Moeer s o x  h muur 

Relevansie: Die gebwige war 
dood in sy sonde (2:l-3). Goc 
bring die redding op gmnd van s) 
groot l i i  en barrnhartiiheic 
(24-5). Die gelowige is saan 
Chtistus opgewek uit die d m  
(2:6). Die faset wat hier bykom is 
dat die gebwige reeds h plek ir 
die hemel het (2:6). Die implikasie 
van hierdie stelling is dat die 
gelowige w k  saam met Hon 
moes gesterf het. 

Paulus dui aan dat die redding 
dew die g e l d  is (2:8). Die 
gdowige word nie deur die werke 
van die wet in dim regte 
verhouding met God gestel nie, en 
daar is nie meer onderskeid 
tussen Jood en nieJood nis 
(2%-19). Die eenheid met Jesus 
word telkens aangedui as die bmn 
en die oorsaak van dim nuwe lewe 
(233). Die bloed het versoening 
bewerk maar dui w k  d a m p  dal 
die gelowie saam deur die 
bbedige, skandelike dood van 
Christus gegaan het(13). 
Die gebwige het nou vrede met 
God en vrye toegang tot die Vader 
en is nie meer ver van God af nie, 
maar lede van die huisgesin van 
God (2:19). Die implikasie is 
diielfde as in Romeine 6, 
naamlik dat die gelowige nou 
rnoet lewe as lede van die gesin 
van God. 
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saam 
net 
:hristus 
pkruisig' 

Saam 
met 
:hristus 
lek~isig' 

skeiding gemaak het. 'D Die wet van 
Moses met al sy gebooie en bepalings 
het Hy opgehef, en deur vrede te maak, 
het Hy in Hornself d i i  twee, Jode en n y  
Jode, tot een nuwe mensheid verenig. 
Deur sy dood aan die kmis het Hy h 
einde gemaak aan die vyandskap en di i  
hnea met God lyersoen en tot een 
lggaam verenig. Toe Hy gekom het. 
het Hy die go& boodskap van vrede 
gebring: vmde vir juUe wat ver van Gc$ 
was, vrede wk vir d i i  wat naby was. 
Deur Horn het ons almal. Jode en nip  
Jode, deur die een Gees vrye toegang tot 
die Vader. l' Julle is dus nie meer ver van 
God af nie, nie bywoners nie. maar 
medebumers van die gelowises en lede 
van die huigesin van God. 

- 

2 Tkn 2:8 Onthou altyd dat Jesus Christus, h 
nakomeling vat- Dawid. uit die dood 
opgewek isi Dii is die evangelie wat ek 
verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek 
verdrukking, selfs in boeie soos h mis- 
dadiger, maar dim v r d  van God kan nie 
geboei wotd nie. Daarorn verdra ek 
alles ter wille van die uitverkorenes, d a t  
wk hulk die verlossing, wat daar in 
Christus Jesus is, en ,,die ewige 
heerlikheid kan ontvang. Dii is h 
betmubare wood As ons saam met Hom 
gesterf het, sal ons ook saam met Horn 
lawe; la as ons in die geloof volhard, sal 
ons saam met Hom regeer; 

Pom 8:l Daar is dus n w  gem vemodeling 
vir di i  wat in Christus Jesus is nie. ' Die 
wet van die Gees wat aan p u  in Christus 
Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak 
van die wet van m d e  en dood. Wat die 
wet nie by magte was om te doen nie, 
omdat dit weens ons sondiie natuur te 
swak was, dii het God gedoen. Hy het 

Relevansie: Paulus praat hier van 
die lydimg ter wille van Christus. 
wat ook aan die ode is in 2 
Korintien 4:11 ev. Die klem val 
weereens sterk op die feii dat as 
gelowiges seam met Horn gesterf 
het. hulk saam met Hom lewe 
(11). lndien die gelowige hierin 
volhard, sal hy ook saam met 
Christus regeer en ander na 
Jesus toe trek (12). Dii is deur die 
g e l d  dat gelowiges deel daaraan 
kry (12). Te midde van swaar 
venrolging kan die gelowige horn 
troos met die gedagte dat hy 
saam met Christus gesterf het (9). 
Die beginsel is dus wk hier 
teenwoordig dat die s t e w  met 
Christus ook h voortgaande faset 
van die geiowige se lyding inhou 
(GroenewaM 1977b:114). Die 
lyding is egter onder die wakende 
oog van dim Here Jesus (2 Tim 
1:12) en die lyding kan nie die 
Woord bind nie. Die lyding word 
gedra termik van die 
uihrerkorenes. D i i  gedagte is ook 
nuut dat dii ter wille van ander se 
redding is dat gely word. Dii is h 
betrwbare woord: as ons saam 
gwterf het, sal ons ook saam 
lawe. 
Reknranslc Die wet was nie in 
Haat om met die sonde af te 
reken nie (3), nou het Jesus 
daamee afgereken (3). Die 
gelnwige kan nou oomin deur die 
Gees (4.13). Jesus is in ons en 
daamm gee die Gees ons lewe 
{I 1). Die gelowige staan onder dim 
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mens te stuur; so hat Hy die sonde in die 
sondige p t a a n  van die mens 
veroordeel. Nou kan ons aan die eise 
van die wet voldoen. 611s wal ons lewe 
nie deur ons sondiie natuur laat beheers 
nie. maar deur die Gees. ' D i i  wa! hulk 
deur hulk sondige natuur laat beheers. 
hou hulle besii met die dinge van die 

met die sonde afgereken dew sy eie 
S u n  in d i i d e  aestalte as die sondim 

nie (12).indien die gdowige nie 
gesterf hat aan die krub nie, word 
hy nog beheer deur die sondige 
natwr, en kan hy nie die wil van 
God doen nie (8). Die gelowige 
word egter nie meer deur die 
sondie natwr beheer nie want 
hy het gesterf aan die k ~ i s  en die 

verpligting om nia hunself tot 
bedt i ina  van die sonde te stel 

wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle 
woon, sal Hy deur wie Christus uit die 
dood opgewek is, cok julle sterflike 
ligame lewend lpaak deur sy Gees wat 
in julle woon. Daamm dan, broers. 
staan ons onder h verpligting. maar nie 
teenoor ons sondigel* natuur om 
daarvolgens te lewe nie. As julle, julle 
lewe deur die sondige natuur laat 
beheen, gaan julle die dood tegemoet, 
maar as julle deur die Gees h einde 
maak Tfn julle sondige praktyke, sal julle 
lewe. Almal wat hulle deur die G?' 
van God laat lei, is kinders van God. 
Die Gees wat aan juHe gegee is, maak 
julle nie tot slave nie en laat julle nie 
weer in vrees lewe nie; nee, julle het die 
Gees onlvang wat julle tot kinders van 
God maak en wat ons tot God$at roep: 
"Abba!" Dit beteken Vader. Hierdie 
Gees getuii saam metlps gees dat ons 
kinders van God is. En &at orm 
kinders is, is ens ook erfganam. Ons is 
dgename van God. erfgename saam 

sondige natuur,- maar die wat h u k  deur 
die Gees hat beheers, hou kuUe besig 
met die dinge van die Gees. Die ding0 
waarmee die sondiie natuur van die 
mens horn besig hou, loop uit op die 
dood, maar die dinge w a a m  die Gees, 
Hom besig hou, bring lewe en vrede. 
Die dinge waarmee die sondige natuur 
van die mens horn besii hou, is immers 
vyandskap teen God. Die sondige natuur 
onderwerp hom nie aan die w$ van God 
nie, did kan tmuens oolc nie. D i i  wat 
hulle deur hulk sondiie natuur laat 
behep, kan nie dim wil van God d m  
nie. Julle word egter nie deur julle 
sondiie natuur beheers nie, maar deur 
die Gees, want die Geas van God woon 
in julle. As iemand die Gees van Christus 
nie nie, behoort hy nie aan Chriaus 
nie. Omdat Christus in iulle is. gee die 
Gees aan julle die lewe op gmnd van 
God se vryspraak, hoewel die liigaam vir 
die dwd bestem is as gevolg van die 
sonde. " Omdat die Gees van Hom deur 

~ e e s  -&on in hom (9). Juis 
daarom I6 die verpligting op die 
gelowige om 96 te lewe (13). Die 
gelowige moat dus die sondige 
natuur doodmaak, deur die Gees 
en hy doen die deur die eenheid 
met Christw in sy stem. Die 
dwd wat ons hier sterf, is niks 
teen wat ons sal ontvang nie. As 
die gelowige deel het aan sy 
Wing, sal hy ook deel aan sy 
lewe (17). Die lyding is niks in 
vergelyking met die heerlikheid 
wat wag nie (18). 

Plek in openbarings- 
geskledenis: In al die 
bogenoemde tekste is at duidelik 
uit die wyse waamp die waamede 
en opdragte verwoord is, dat 
Christus in die sentrum staan. 
Hierdie Skrifdele is almal dus deel 
van God sefinale openbaring. 
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met Christus. Aangesien ons deel het 
aan sy lydinq,sal ons ook deel h& aan sy 
heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dai 
die lyding wal ons nou moe! verduur, nie 
opweeg teen die heerlikheid wat God vir 
o m  in die toekoms sal laat aanbreek nie. 

5.4 Gevolgtrekking: Die openbaringshistoriese betekenis van 
Ga las ib  2:lS en Romeh 6:6 

Die verskillende Skrifdele laat blyk dat die inisiatief vir redding in die liefde en genade 
van God Y. Die getuienis is ook eenstemmig dat did wat aan die kruis gebeur het, 
finaal en voldoende is. Christus sterf nie net om die gelowige se versoening met God 
te bewerkaellig nie. Die mens self, die ou mens metdie hartstogte en be&ertes van 
die sondiae natuur is saam met Christus gekruisig. Die gelowige is dood vir die sonde 
en die wh ld .  Die gelowige het ook saam met ehristus uit d& dood tot h nuwe lewe 
opgestaan, met die lewe van Christus in hom. Daar word ook melding gemaak van h 
vyand, die duiwel, wat h houvas op dim nuwe lewe wil kry. Daarom is daar ook in die 
bogenoemde Skrifdele van h voortdurende stetwe sprake, w a r  die gelowige ly om 
d die volharding te kweek en Christus sigbaar te maak. In hiirdie sin is hulle die 
erdekruike wat die skat bevat 

Galasigrs 2:19: Die besondere hier is dat Paulus begin om te vetwys na die 
geintegreerde Christen lewe ( F i i y e r  1993:431). Dit is h real i i i  dat die gelowige in 
Christus is omdat hy saam met Christus gesterf het. Die gelowige lewe nou die lewe 
hier op aarde in Christus deur die geloof. Die lewe wat nog hier gelewe word, is 
Christus se lewe in die gelowige. 

Romeine 6:6: Die besondere hier is dat Paulus die indiiatief (die gelowige is in 
Christus) kontrasteer met die imperatiif (gelowiges moet die Christene w6rd wat hulk 
in staat gestel is om te wees) ( F i i y e r  1993:431). Hulle het gesterf vir die sonde; 
daarom moet hulle nie hulle lede tot beskikking van die sonde stel nie maar tot 
beskikking van God om s9 wil te doen. Gelowiges is opgewek, en daarom moet hulle 
nou die nuwe lewe met Christus leef. Die lewe moet doelbewus in die geloof gelewe 
word. 

Die metafoor "saarn met Christus gekruisig" bevat dus die hart van die evangelie. 
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5.5 "Saam met Chrlstus gekruisig" in die Gereformeerde Belydenisskrifte 
5.5.1 "Saam met Christus gekruisig" in die Heidelbergse Kategismus 

Die Heidelbergse Kategismus. 
Sondag 18 
42 Vraag As Christus dan vir ons gesterf het. 
waammmoetonsOd(nogsteIwe? 

Antw Ons dood is nie b betaling vir ons 
sondes nie (a), maar skgs 'n afsterwe van 
die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe 
(b). (a) Mark 8:37; Ps 49:8. (b) Fii 1:23; Joh 
5:24; Rom 7:24. 

43 Vraag Watter nut verkry ons nog verder 
uit die offer en dood van Christw aan die 
kwis? 

Antw Deur sy krag word ons ou mens 
saarn met Hom gekwisig, gedwd en 
begrawe (a). Gevdglik kan ons sondige 
begeertes nie meer wr ons h e r s  nie, (b) 
maar kan ons onsslf as 'n dankoffer aan 
Hom toewy (c). (a) Rom 6:6. (b) Rom 6:6.12. 
(c) Rom 12:l. 

44 Vraag Waamm volg daar: wat ter helle 
neergedaal het? 

Anfw Sodat ek in my swaarse 
aanvegtinge verseker kan wees en 
myself volkme kan vertmos dat my Here 
Jesus Christus my van dim he1 se 
benoudheid en pyn verlos het (a). Hierdie 
verlossing het Hy bewerk deur sy 
onuitspreeklike angs, smarte en 
venkrikking (b) wat Hy w k  aan sy siel 
deur sy hele !me, maar veral aan tie 
kmis gely het. 
(a) Jes 53:5. (b) Ps 18:5,6; 116:3; Mat 
26:38; 27:46; Heb 5:7. 

Sondag 17 
45 Vraag Watter nut het die qpstanding van 
Christus vir ons? 
Antw Eerstens het Hy deur sy opstandimg 
die dwd wm4n sodat Hy ons die 
gemgtigheii wat Hy deur sy dood verweIf 
het, deelagtii kon maak (a). Tweedens 
word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe 
lewe opgewek (b). Derdens is die 
opstanding van Christus vir ons 'n 
betmubare waarborg van ons salige 
opstanding (c). 
(a) Rom 4:25; 1 Pet 1:3; 1 Kor 15:16. (b) 
Ran 6:4; Kol 3:1.5; Ef 2:5,6. (c) I Kor 
15:20.21. 

Sondag 23. 
59 Vraag Maar wat baa! dit jou nou dat iy 

Relevansle: Vraag 42 
handel oor die fisiese dwd, 
wat gash word as dii 
finale skeiding met die 
sonde en die deurgang na 
die ewige lewe. 

Vraag 43 gaan verder deur 
die implikasie vir hierdie 
lewe UP te spel; die gelo- 
wige is saam met Han 
gekruisig en beorawe sodat 
die sondige begeertes nie 
meer w r  hom kan heers 
nie. Die gelowige kan hom- 
self n w  aan God tcwy as 
h dankoffer. Hier blyk 
dieselfde gedagtes as wat 
in Romeine 6 en Galasiers 
2 duidelii was. 

Vraag 44 laat die klem val 
op Jesus se verskriklike 
dood aan die k ~ s  waar- 
deur die gelowige verbs is 
van die ewige verdoemenis. 

In vraag 45 word die 
waaheid van die opstan- 
ding behandel, wat klop met 
die Skrifdele wat ondersoek 
is. Die qstandii volg op 
die dood aan die k ~ i s .  Die 
gelowige word deur Chris- 
tus se krag opgewek tot h 
nuwe lewe. 

Vraag 59 vra die m a g  na 
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dii alles glo? 
Anhv Dat ek in Christus voor Gci 

geregverdii en 'n erfgenaam van tie ewigc 
lewe is (a). 
(a) Hab 2:4; Rom 1:17; Joh 3 3 .  

60 Vraag Hoe is jy regverdig vwr  God? 
Anhv Slegs deur 'n ware geloaf in Jew% 

Christus (a): so dat al kla my gewete m) 
aan dat ek teen al tie gebooie van Gci 
swaar gesondig het en nie een d-r 
gehou het nie (b) en dat ek nog gedurigdeu~ 
tot all8 kwaad geneig is (c). God nogtanr 
(d) aan my sonder enige verdienste van m) 
kant (e), uit buter genade (f)  die v o l k m  
genoegdoening (g). geregtigheid er 
heiligheid van Christus skenk (h). Dii reker 
Hy my toe asof ek nmit sonde gehad d 
gedoen het nia, asof ek self al die 
gehoorsaamheid wlbring het wat Christur 
vir my volbring het (i). Aan hierdie weldaac 
het ek deel vir sover ek tit met 'n gelowige 
hart (j) aanneem. 

(a) Rom 3:21,22,24; 51.2; Gal 2:16; Ei 
233; Fil 39. (b) R m  39. (c) Rom 7:23. (d] 
Rom 4:4; 2 Kor 5:19. (a) Tfi 35; Deut 9:6; 
Eseg 3622. (f) Rom 3:24; Ef 28. (g) 1 Joh 
2:2. (h) 1 Joh 2:l. (i) 2 Kor 521. (j) Rom 
3 2 ;  Joh 3:18. 

61 Vraag Waarom & jy dat jy slegs deur dl 
g e l d  regverdig is? 

Anhv Nie dat ek op gmnd van die 
waarde van my gebof vir God aanneemlik is 
nie. maar omdat slegs die genoegdoening, 
geregtigheid en heiligheid van Christus my 
geregtigheid voor God is (a). En dit kan ek 
nie anders as slegs deur die geloaf aanneem 
en my eie maak nie (b). 
(a) 1 Kor 1:30; 2:2. (b) 1 Joh 510. 

Sondag 24 
62 Vraag Maar warom kan ons goeie 
werke nie die geregtiiheid voor God of 'n 
deel daawan weas nie? 

Anhv Omdat die geregtigheid wat voor 
die oordeel van God kan bestaan. 
heeltemal vdmaak moet wees en in alie 
opsigte met die wet van God ooreen rnoet 
stem (a) an omdat ook ons beste werke in 
hierdie lewe almal onvolmaak en met 
sondes besmet is (b). 
(a) Gal 3:lO; Deut 27:26. (b) Jes 646. 

die wins van die gelwf en 
Jan antwwrd hy dat die 
gelowige geregverdig is in 
ChMus deur die geloof en 
iaamm die ewige lewe het 

h a g  60 dui aan dat dit 
$legs deur die geloof is dai 
Jie gelowige deel kry aan 
fie verdiensta van Christus 
ponder enige verdienste van 
gelmige se kant. Christus 
let dii so volledig gedoen 
jat tii so goed is of die 
zelawige dii self gedoen 
let. Die sterwe met Christus 
>ring dus h volledige skeC 
jing met die ou lewe. 

Yi wat Christus gedoen het 
aan die kruis is die begin en 
iie einde van die gelowige 
;e redding en di kan net 
bur middel van die gelwf 
oegeeien wwd. 

/mag 62 en 63 dui aan dat 
lie gelowige nie goeie 
verke doen om iets te 
ferdien nie maar tog word 
y uit genade alleen belwn. 
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63 Vraag Verdien ons goeie werke dan niks 
nie, terwyl God hulk tog in hierdie en in die 
tcekomstiie lewe wil beloon? 

Anhv Hierdii bebnina word nie uit 
verdienste nie, maar u t  bnade gegee (a). 
(a) Luk 17:lO. 

61 Vraag Maar madc hierdii leer nie die 
mense onvemkillii en roekekos nie? 

Anfw Nee, want di is onmwntlik dat 'n 
mens wat deur 'n ware g e l d  in Christus 
ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid 
sou voortbring nie (a). (a) Matt 7:18; Joh 
155. 

Sondag 33 
88 Vmag Ui hoeveel dele bestaan die ware 
bekering van dm mens? 
Anfw U t  Wee dele: die afstetwing van 
die ou mens en die opstanding van die 
nuwe mans (a). 
(a) Rom 6:1,4-6; Ef 4:22-24; Kol3:5,6,8- 
10; 1 Kor 57; 2 Kor 7: 10. 

89 Vraag Wat is die a f s t h n g  van die ou 
mens? 
Antw Di is 'n hartlike bemu daamor dat ons 
God deur ons sondes vertoom het en 
daamm hoe langer hoe mew die sonde haat 
en d a a m  wegvlug (a). (a) Rom 8:13; Joel 
2:13; Hos6:l. 

90 Vraag Wat is die opstanding van die nuwe 
mens? 
Anfw Di is 'n hartlike vreugde in God deur 
Christus (a) en 'n lus en l i i  om volgens die 
wil van God in alle goeie werke te lewe (b). 
(a) Rom 31; 14:17; Jes 57:15. @) Rom 
6:10,11; Gal 220. 

Vraag 64 dui op wat Paulu: 
in Romeine 6 antwoord da 
die regverdiiing dwr  geloc 
nie iemand tot onverskillii 
heid of mekeloosheid lei nic 
m a r  juis dim gelowige drini 
om vrugte te dra omdat h! 
in Christus is, ingeplan 
deur die gelwf. Hierdie it 
m g t e  van dankbaarheid. 
Vraag 88 dui aan dat die 
s t e m  saam met Christur 
een deel van bekering is el 
dat die ander deel dir 
opstanding tot h nuwe lewc 
is. 

Die afsterwe van die OL 
mens word gesien as die 
bemu oor die sonde en die 
wegvlug daa~an. Ek reker 
dat dii hier nie dieselfdc 
gedagte as Romeine 6:6 er 
Galasiers 219 hanteer won: 
nie maar eerder die opdra~ 
wat vloei uit gedeettes s m  
Romeine 6:llev, vir dii 
gelowige aandui. Ook die 
opstanding dui hier op die 
reaksie van die mens op die 
genade van Christus. 

5.5.2 "Saam met Christus gekruisig" in die Dordtse L e e d l s  

DIE DORTSE LEERREELS 
Hoofstuk 2 
6. Baie wat deur die evangelie geroep is, 
bekeer hulle nie, g b  nie in Christus nie. 
maar sterf in ongeloof. D'i gebeur. nie orndat 
die offer wat christus aan die kruis vdbring 
het, gebrekkig of onvoldoende is nie, maar 
deur hul eie skuld. 

7. Alrnal wat egter waarlik glo en deur die 
dood van Christus van die sonde bewy en 
van die verderf gered word, ontvang hierdie 

Relevamle: Him word 
aanoedui dat die k ~ i s  v i  
dkeen wat dii deur die 
Wlwf aanvaar, voldoende 
Vir redding is. Di6 wat glo, 
word deur die dood van 
Jesus aan die kmis van die 
sonde bevry. Diet fde 
Waae is bier teenwoodig: " On' saam met Christus 

en * word van 

79 
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wddaad slegs uit die genade van God. 
Hierdie genade is van ewigheid af in Christus 
aan hulk gegee, sonder dat Hy did aan 
enigiemand verskuldii is. 

Hoofrtuk 3 en 4 
11. Verder: wanneer God sy welbehae in dim 
uihrerkorenes tot uihroering bring en die wars 
bekering in hulk wark, dan laat Hy die 
evangelie nie net uiterlik aan hulk verkondii 
nie. Hy vertii ook nie net hulk verstand 
kragtig deur die H e i l i i  Gees, sodat hulk die 
dinge van die Gees van God reg verstaan en 
onderskei nie. 
Maar deur die kragtige werking van d i i l f d e  
Gees. wat die wedergeboorte skenk. dring Hy 
m k  deur tot in die binneste dele van die 
mens, open Hy die geslote hart, versag Hy 
wat hard is en besny Hy wat onbesnede is. In 
die wil stort Hy nuwe eienskappe in en maak 
die wil, wat dood was, kwend; wat sleg was, 
god; wat onwillii was. gewillig en wat 
ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy 
beweeg en versterk die wil sodat did, soos 'n 
go& boom, mgte van goeie werke kan dra. 

12. Di is die wedergeboorte, die nuwe 
skepping, die opwekking uit die dood en die 
lewendmaking waanran die Skrif so heerlik 
spreek wat God sonder ons in ons werk. 
Di allas word glad nie deur die uitedike 
prediiing alleen, deur morele oorreding of op 
enige ander wyce in ons gewerk nie, sodat. 
na die voltding van God se werk, dii dan in 
die mens se mag sou Y om weergebore te 
word of nie, om bekeer te word of nie. Di is 
'n volkome bonatuurlike. baim kragtige en 
tegelyk baie aangename, wonderlike. 
verborge en onbeskryflike daad van God. 
Volgens die getuienis van die Skrif wat deur 
Horn, die Outeur van h i i i e  werkirlge. 
geinspireer is, is dii in sy ktag nie minder of 
geringer as die skepping of die opuekking 
van die dooM)bs nie. 

Die gevolg is dat almal in wie se harte God 
op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik, 
onfeilbaar en kragdadig weergebore word en 
daadwerklik glo. Dan word die wit, wat nou 
vemuwe is, nie alleen dew God gedryf en 
beweeg nie, maar omdat dii deur God 
beweeg word. werk did w k  self. Daarom word 
ook tereg ge& dat die mens, deur die 

-- 

die mag van die sonde. 

Diesetfde gedagte is hiel 
teenwowdig: dim inisiatief v i ~  
die redding van die mens I6 
by God. Hy is die een wal 
gelowiges ingesluit het ir 
die dood van sy Seun en HI 
verlig gelawiges se verstanc 
deur aan hulk die Heilige 
Gees te gee. Hy is die Eer 
wat die wonder bewerk ir 
die hart van die mens om te 
doen en te wil wat reg is. Dil 
gebeur deurdat ons aan die 
kruis saam met Christus 
gesterf het. 

Him verbind die Dordtse 
Leerrelib die hele proses 
van sterf en opstaan aan 
die weergeboorte: die sted 
van die oue en die opstaan 
van die nuwe. Weereens 16 
die klem daamp dat die 
inisiatii 16 in die werking 
van God. God se werking is 
egter sodanig dat die wil 
wan die mens vemuwe 
word, sodat van horn gese 
word dat hyset glo en hom 
bekeer. Die werk van die 
mens word dus beklemtoon. 
maar as h reaksie op dii wat 
God gedoen het. 
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-- 

genade wat by ontvang het, glo en h m  
bekeer. 

13. Die aard van hiirdie werking kan dig 
gelowiges in hierdii lewe nie wlkome begryp 
nie. lntussen is dii vir hulk 'n gerusstdling dal 
hulle w e t  en oortuig is dat hulk deur h i i rd i~ 
genade van God van harte glo en hulk 
Verlosser l i i e t .  

14. So is die gebof dan 'n gawe van God, 
nie omdat &it deur God aan die wye wil van 
die mens aangebii wwd nie. maar omdat 
dii aan die mens inderdaad geskenk word en 
vir horn ingegee en ingestort word. Odc is dii 
nie so dat God net die vennd om te g b  gee 
nie en daama van die vrye wil van die mens 
die instemming of die daadwerklike geloof 
veruag nie. 
Sowel die wil om te g b  as die g e l d  sen 
word in die mens tot stand gebring. Immers, 
Hy wat in die mens werk om te wil sowel as 
om te werk. bewerk a l k  in almal. 

15. Hierdie genade is God aan niemand 
verskuldii nie. Wat sou God immers aan 
iemand skuld wat Hom woraf niks kan gee 
nie en waarvoor by dan vergoed moet word? 
Inderdaad, wat sou God aan dim mens 
verskuldig wees wat self niks anders as 
sonde en leuens het nie? Die mens wat 
hiirdie genade onhrang, is aan God alleen 
ewige dankbaahid verskuldig en by dank 
God ook daawoor. Die mens wat hierdie 
genade nie ontvang nie, heg geen waarde 
aan hierdie geestelike dinge nie en skep net 
in sy eie dinge behae, of beroem hom, 
sonder om na te dink, tevergeefs op wat hy 
het. temyl hy niks het nie. Verder moet oor 
hulle wat hulk g e k d  in die openbaar bely en 
hulk lewe verbeter. wlgens die voorbeald 
van die apostels, baii gunstig geoordeel en 
gepraat word, want die binneste van die hart 
is aan ons onbekend. 

VK die ander wat nog nie geroep is nie, moet 
ons tot God bid wat die dinge wat nie bestaan 
nie, roep asof hulk bestaan. Ons mag ons 
vdstrek nie teenwr hulk in trotshea verhef 
asof ons onsself in so 'n bevoorregte posisie 
geplaas het nie. 

16. Die mens het egter deur die sondeval nie 
opgehou om 'n mens. toegerus met verstand 
en wil, te w nie. Die sonde, wat die hele 
manslike geslag deurdring het. het dm natuur 

Daar Y h geheimenis in die 
werkiig van God. Dic 
gelowige kan in dii 
oortuiging lewe dat Goc 
gewwk het en dat hy Goc 
lief het. 

Die g M  is h gawe var 
God, geskenk, ingestort er 
ingegee. Die geloof worc 
hier gedefinieer as iets wal 
absoluut van God is en nie 
maar net h Venn& wat die 
mens onhrang het, wat die 
mens dans etf mod 
r e a l i i r  nie. 

God gee die genade en did 
is Hy wat die g e l d  bewerk; 
die gelowige kan nie maak 
asof dit uit homself is dat hy 
die stap in geloof geneem 
het nie en h p U  is wat die 
saam-stenve aan die kruis 
bewerk het nie. 

Jim genade van God werk 
Egter nie met die mens soos 
R stok en h bldc nie. Die 
pnade dm'ng nie die mens 
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van die mens nie weggeneem nie, maar dl 
bederf en in geesteliie sin gedood. 
Daamm werk hierdii Goddeliie genade MI 

die wedergeboorte nie in die mense asc 
hulle stokke en b M e  is nm; wk vernietii dl 
nie die wil en sy eienskappe nie. en dwing d, 
nie met geweld teen sy sin nie. Die genadc 
maak die wil geestelik kwend, g e m s  
vehter  en buig dii tegelykertyd liiflik el 
kragtig. 
Terwyl sondige opstandiiheid en versa 
v-r volkome oorheers het, begin 'r 
gewillige en opregte gehwrsaamheid aar 
die Gees nou die oorhand kry. H i i n  18 die 
ware en geestelike vernuwing en die vryheii 
van ons wil. Inderdaad. as die wondedike 
Welkmeester van alle goeie dinge nie so me1 
ons gehandel het nie, dan sou die mans glac 
geen hoop h6 om deur sy vrye wil uit dii 
sondeval op te staan nie. Deur sy vrye wil hei 
hy hornself. toe by nog gestaan het, in die 
verderf gestort. 

Hoafsluk 5 Die vdharding van die Heiliges 

1. Hulle wat God na sy vwrneme tot dii 
gemeenskap van sy Saun, ons Here Jesur 
Christus, roep en deur die Heiliie Geer 
wederbaar, verbs Hy we1 van die heerskapp) 
en slawemy van die sonde. Tog verlos HI 
hulle in hiirdii lewe n k  heeltemal van hulk 
sondige natuur en bestaan nie. 

2. Hieruil ontstaan die daaglikse sondes van 
swakheid, en selk die allerbeste werke van 
die heiliies is nog gebrekkii. Daamm moet 
hulle hulk voortdurend v w r  God 
verodmoedig, hulk toevlug tot die 
gekruisigde Christus neem, die sondige 
natuur hoe hnger hoe meer doodmaak deur 
die Gees van die gebed en heilige 
gelwfshandelinge. en vurig na die bereiking 
van die volmaaktheid verlang. So roet hulle 
volhard totdat hulle, bsgemaak van hierdie 
sterflike liggaam, met die Lam van God in die 
hemel regeer. 

3. Vanwe6 hierdii oorbiyfsels van die 
inwonende sonde, en ook vanwe6 die 
aanvalle van die w6reM en die Satan, kan die 
bekeerdes nie in die genade volhard as hulk 
aan hulle eie kragte oorgelaat was nie. Maar 
God is getrou. Uit barmhartigheid bevestig Hy 
hulle in die genade wat eenrnaal aan hulle 
gegee is, temryf Hy hulk w k  tot die einde toe 
kragtig bewaar. 

4. Die mag van God, waardeur Hy die ware 

teen sy wil nie maar maa 
die wil lewend en buia dim 
41 l i i k  en kragtii. iiVa 
die sondige opstandiiheis 
Moeer wrheers het, begi 
h gehoonaamheid aan di, 
Gees die oorhand kry. 

Hier is did weer duidelik da 
die Dordtse leerre&ls wyr 
dat die Here die gelowigr 
red van die heerskappy val 
die sonde. Tog is die 
sondiie natuur nie volledig 
weggeneem nie en sws 
Romeine s6: die gebwige 
most sy lede in diens var 
die Here stel en nie meer ir 
diens van die sonde nie 
(Rom 633). Die gelowige 
rnoet bly reken op die 
wonder wat gebeur het in 
die kruisiging van Jesus, 
waar die gelowige saam 
met Christus gesterf het. 
Him voeg die Leerre&ls h 
nuwe faset by: dat die 
gelowige hierin mod 
volhard. DR bly egter steeds 
h aksie wat rus in die Here 

Die bewaring van God 
rnaak did egter nie vir die 
gelowige moontlik om nie te 
sondii nie. Hy kan nog 
sondig as hy hom laat verlei 
k u r  die begeertes van die 
pondige natuur. Daar rnoet 
Jus vwrtdurend gewaak en 
@bid word teen die sonde. 
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a g e s i n  die genade bevestii en bewaar, 
is so aroot dat hulle nie deur die sondiie 
n a t u u r m i n  kan word nie. Tog word die 
bekwrdes nie altyd so deur God geld en 
beweeg dat hulle - deur hulle eie skuld - in 
sommige besondere gevalle nie van die 
leiding van die genade sou kon afwyk en deur 
die begeerlikhede van die sondiie natuur 
verlei word en dit navolg nie. 
Daamm moet hulle voortdurend waak en bid 
dat hulle nie in v e d n g s  gelei word nie. As 
hulle dt nie doen nie, kan hulle deur hulle 
sondige natuur, die w&eld en Satan tot groot 
en g m l i k e  sondes verlei word. Soms word 
hulk w k  inderdaad, onder die regverdii 
toelating van God, daartoe vedei. Die 
droewige vaI van Dawid, Petms en ander 
heiliies, wat vir ons in die heilige Skrif 
beskryf is, bewys did. 

55.3 "Sam met Christus gekruisig" in die Nederlandse Geloofsbelydenis 

1 Die Nedsrlandte Geloofsbelydenis 
I Adikell5 Die erfsonde 

Ons glo dat die erfsonde deur die 
ongehwrsaamheid van Adam w r  die hele 
menslike gaslag uitgebrei het Did is 'n 
verdomheid van die hele natuur en 'n 
o o r g M e  gebrek waarmee selfs die klein 
kindertjies in die roederskoot besmet is. Dit 
is h i d e  wortel wat in die mens allerhande 
sondes laat uitspmit Dit is daamm so 
afskuwelik en g ~ W l i k  voor God dat diit rede 
genoeg is om die menslike geslag te 
verdoem. Dit word sek nie deur die dwp 
geheel en al tot niet gemaak of volkorne 
uitgeroei nie, aangesien dim sonde 
aanhoudend uil hierdie verdorwenheid 
opborrel so08 water uil 'n gRiie fontein. 
Dt word die kinders van God ewenwd nie 
tot vetdoemenis toegereken nie, maar deur 
sy genade en batmhartigheid vergewe. 
God vergewe nie sodat die gelowiges in die 
sonde gems sou shap nie, maar we1 sodat 
die besef van hierdie verdorwenheid hulk 
dikweb sou laat sug in die verfange om van 
hierdie liggaam van die dood v e r b  word. 
Ons verwerp hietmw die dwaling van die 
Pelagiane wat sB dat birdie sonde uit niks 
anders as uil navolging onstaan nie. 

Atiikel22 Om regverdiging deur die geloof 
Ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte 
geloof in ons hart laat d a m  om d i i  ware 
kennis van hierdie groot geheimenis te 

-- 

Rhvansie: Die mens he! 
die ou natuur wat moet sterl 
aan die k ~ k ,  van Adam 
ge81f. Hiir word bevestig 
dat die doop as ritueel nie 
die ou natuur geheel en al 
tot niet maak nie. Die feit 
dat die g e ~ d e  die gelowige 
nie r o e k e h  laat lewe nie, 
word hier bwestii. Die 
gelowige wil juis nie in die 
sonde slaap nie; hy sug en 
sien met verlange un na die 
lyd wat hy van die liggaam 
wan die dood verlos sal 
word. 

Die Gees word hier 
aangedui as die Een wat die 
jelwf werk in die harte van 
jie gelowige. Die begeerte 
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al sy ved is tes .  Dii maak Hom ons eie er 
soek na NlKS andem as na Hom nie. Daar ir 
dus net twee moontliihede: In Jesus Christus 
is nie alles wat vir ons saliiheid nodig is nie, 
of did is all- we1 in Hom, en dan het hy wai 
Jesus Christus deur die g e M  basit, sy volle 
salgheii. Om nou te beweer dat Christus nie 
genoegsaam is nie, maar dat daar buite Horn 
nog iets meer nodig is. sou gruwelike 
godslastering wees, want dii sou beteken dsl 
Christus slegs 'n hahne Verlosser is. Ons s6 
daamm tereg saam met Paulus dat ons deul 
die gelwf alleen of deur die gelwf sonder die 
werke geregverdig is (Rom 3:28). Om presiee 
te wees: Ons bedoel nie dat die g e l d  sell 
ons regverdii maak nie, want die gel& is 
slegs die middel waardeur ons Christus. ons 
Geregtigheid, omhels, maar we1 dat Jesus 
Chhtus ons Geregtigheid is. Hy reken ons sy 
hele verdiiste toe en ook al sy heiliie werke 
wat Hy vir ons en in ons plek gedoen het, 
temyl die g e l d  die middel is wat ons. in die 
gemeenskap aan al sy weldade, aan Horn 
verbind. En as die weldade ons eiendorn 
geword het, is hulk meer as genoeg om 
vryspraak vir ons sondes te verkry. 

Artikel23 O m  gemgtlgheid voor God 
Ons glo dat ons geluksaligheid gel& is in dim 
vergewing van ons sondes om Jesus 
Christus ontwil en dat ons geregtigheid v w r  
God daarin bestaan. D'i leer Dawid en Paulus 
ons deur te verklaar dat die mans se 
geluksaligheid damin bestaan dat God hom 
die geregtigheid buite die wetsonderhouding 
om toereken (Ps 322; Rom 4:6). Diesetfde 
apxtel sB dat ons verniet, dit wil sB uit 
genade, geregverdii is deur die vehssing 
wat in Jesus Christus is (Rom 3:24). 
Ons hou daamm hide gmndslag allyd vas: 
Ons gee aan God al die eer, vemeder ons 
v w r  Hom, erken dat ons is wat ons is, en 
roem glad nie in onsself of in ons verdiinste 
nie, maar maak staat en steun op die 
gehoocsaamheid van die gekrukigde Christus 
alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as 
ons in Hom gb; dii is ook genoegsaam om al 
ons ongeregtighede te bedek en die gewete 
van vrees. verbystering en skrik te bevry en 
om ons vrymoedigheid te gee om na God te 
gaan, temyl ons nie handel soos ons eerste 
vader, Adam, wat al bewende pmbeer het om 
homself met vyeblare te bedek nie. Waarlik. 
as ons vow God moes verskyn, teruyi ons, in 
watter geringe mate ook al, op onsself of op 
enige ander skepbel sou staatmaak, sou ons 
- helaasl- verteer moet word. 
En daamm moet elkeen saam met Dawid 

tan die gelowige is om nikr 
mders as Jesus te wil hi 
lie. Hier kom die fase 
juidelik na vore dat gelw 
jie middel is waardeur dit 
plowige dii wat Christu! 
N o e n  het, omhels. 

Se gelowiie se geregtig. 
~eid is volledii die werk var 
Sod. Die redding is nie deu~ 
lie onderhouding van die 
vet nie. soos Paulus aandui 
n Galasiers 2. 
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sb: "Moet tog nie 'n regsaak teen my begin 
nie. want niamand wat leef. is voor U 

AMkd 24 Ons hdlignIaking en goele werke 
Ons g b  dat h i e  ware geloof in tie rnens 
wortgebring word deur d k  hoor van die 
Woord van God en deur die werking van die 
Heilige Gees; dat dim g e l d  ham weergebore 
laat word en tot 'n nuwe rnens maak. horn 'n 
nuwe lewe laat lei en h m  van die verslawing 
aan die sonde bevry. Daamrn is daar geen 
sprake van dat hierdie regverdiinde gebof 
die mens vir 'n vrwm en heilige lewe 
onverskiilii sou rnaak nie. Dk is d m  ook 
onmoontrk dat hierdie heilige geloof niks in 
die men8 tot stand sou bring nie; ons praat 
mos nie van 'n doom geloof nie. maar van wat 
die Skrif noem "n geloof wat deur die l i i  
tot dade oorgaan" (Gal 56). wat dim rnens 
beweeg wn horn vowtdurend te oefen in die 
werke wat God in sy Woord beveel het. 
Hierdk werke is, as hulk uit die goeie wortel 
van die geloof voortspruit, goed en vir God 
welgevalHg orndat hulk almal deur sy genade 
geMg is. 
Tog geld hierdie werke nie vir ons 
regverdiiing nib, want ons is geregverdig 
deur die g e k d  in Christus nog d a t  ons 
goeie werke doen. HuHe sou anders mas 
nie g o d  kon wees nia. net so min as dm 
vrug van 'n boom goed kan wees voordat 
die boom s e l  goed is. 
Ons doen dus goeie werke, maar nie wn iets 
te verdien nie - wat sou ons tog kon verdi i7 
Veeleer is ons die goeie wwke wat ons doen. 
aan God verskuldig, terwyl Hy a m  o m  niks 
verskuhiig is nie, aangesmn dit Hy is wat in 
ons werk. Hy mask ons gwillig en bekwaam 
om sy heilige plan uit te voer (Fil2:13). 
Laat ons daarom let op wat gesktywe staan: 
"As julle a l b  gedoen hat wat aan julle 
opgedra is, se dan net: 'Ons is maar s law 
wat niks verdien nie. Ons hel nel gedoen wat 
ons verplig was om te doen" (Luk 17:10). 
Tog wil ons nie ontken dat God die goeie 
werke beloon nb. maar dik IS dew sy genade 
dat Hy sy gawes bekrwn. Verder, al daen 
ons ook goeie werke, maak ons did glad nie 
die grond van ons saliiheid nie want ons kan 
geen werk doen wat nie deur ons sond'ge 
natuur besrnet en ook strafwaardii is nie. En 
al kon ons mk een web werfr h e r ,  is dim 
herinnering aan net een sonde vir God 
genoeg om dit te venuerp. Op hierdie rnanier 
sou ons altyd in twyfel verkeer, k e n  en weer 
geslinger sonder enige sekerheid; en ons 

Hier het ons h nuwe faset: 
dal die ge ld  gew& word 
deur die Woord en die 
Gees. Dk werk die weer- 
geboorte wat die rnens vry 
maak van die verslawing 
aan die sonde. 

Oi i  bekende refrain is weer 
hier: dal dm genade nie die 
mans onverskillii maak 
teenoor h heiliie lewe nie 
(Rorn 6); die gekof gaan 
altyd oor tot die dade. Die 
gelowige is juis altyd besig 
am hornsel te oefen in die 
werke wat God in sy Woord 
beveel. 

Die W e  moet vowtspruit 
u# die geloof en word nie 
gedoen om tie geregtigheid 
te verkry nie. 
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a m  gewete sou altyd gekwel word as dii nie 
op dim verdiiste van die lyding en s t e m  
van ons Verlosser kon steun nie. 

Aftikel34 Die heilige doop 
Ons gb en bely dat Jesus Christus, wat die 
einde van die wet is (Rom 10:4). deur sy 
bloed te stort 'n einde gemaak het aan elks 
ander bloedvergieting wat 'n mens td 
versoening of voldoening van die sondes sou 
kan of wil aanwend. Hy het die besnydenis, 
wat met bloed gepaard gegaan hat, afgeskal 
en in die pkk daarvan die sakrament van die 
doop ingestd. Deur die doop word ons in dim 
kerk van God opgeneem en van alk 
ongelowiges en m m d e  godsdienste 
afgesonder om heeltemal sy eiendorn te 
wees en sy merkteken en vaandel te dm. 
Dii dien vir ons tot 'n getuienis dat Hy eMg 
ons God en genadiie Vader sal wees. 
Daarom he4 Hy beveel om aha1 wat sy 
eiendom is, nel met gewone water in die 
Naam van die Vader en dim Seun en dm 
Heilige Gees te doop (Matt 28:lB). Hy toon 
ons daarmee dat, soos water die vuilheid van 
dim liggaam afwas as dii w r  ons gegiet word, 
en 600s die water op die liggaam van dim 
dopeling gesien word wanneer dii daamp 
gesprinkel word. M, bewerkstellii die bloed 
van Christus deur die Hei l i i  Gees diielfde 
inwendig in die siel: did besprinkel die siel en 
reinig dl van sy sondes en bat ons wal 
kinders van dim toom is, as kinders van God 
weergebore word. 

Di gebeur nie deur die uihnrendiie water nie, 
maar we1 deur die besprinkeling met die 
kosbare bloed van die Seun van God, ons 
Rooi See waardeur ons moet trek om aan die 
skwemy van Farao, dit wil s6 die duiwel, te 
ontkorn, en om in die geestdike land Kanan 
in te gaan. Die bedienaars gee ons van hulle 
kant dus net die sakrament en di wat sigbaar 
is, maar ons Here gee wat deur die 
sakrament aangedui word, naamlik die 
onsigbare genadegawes: Hy was ons siel, 
suiwer en reinig di van alle vuilheid en 
ongeregtigheid; Hy maak ons hart nuut en vul 
dii met alle vertmting; Hy gee ons egte 
sekerheid van sy vaderlike goadheid; Hy 
beklee ons met die nuwe mens en Hy ontklee 
ons van die ou mens en al sy werke. 

5.5.4 Gevolgtrekking uit die belydenisskrlfte 

Die dwp wys na die bloec 
van Christus wat ons reinig 
Deur die sigbare sakramenl 
van die water, wys God dii 
onsigbare wat Hy in die har 
van die gelowige doen. Die 
klem val hier weer op wal 
God doen, hoedat H) 
gelowiges reinig deur hulle 
te beklee met die nuwe 
mens en van die ou mans te 
ontklee en dus ook van die 
ou werke. D i s e l M ~  
gedagte is dus teenwoordig 
wn saam met Christus te 
sterf en saam met Hom OF 
te staan. 

Die drie g e r & ~ e e r d e  belydeni&krifte laat die klem sterk val op die inisiatief van God 
in die reddii van die mens. Die gelowige kan nie vir die redding werk of betaal nie; hy 

86 
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kan dit slegs in die geloof aanvaar. Die sterf saam met Chrktus en die opstaan saam 
met Christus word aangedui as die weergeboorte (Dordtse Leerreels Art 24) en as 
bekering (Heidelberose Kategismus Antw 88). Die verdere Hem wat hier geplaas word, 
is dat die s t e w  die berou oor sonde insluit 

Die verantwoordelikheid van die mens word egter nie ontken nie. Die rnens word nie 
deur God soos h stok en h Mok hanteer nie maar sy wil word omgebuig om te wil en te 
doen wat God wil. Daar word duidelik aangedui dat die genade die gelowige nie 
foekeloos maak nie maar horn juii oproep en aanmoedig tot die dra van vrugte wat pas 
by die nuwe lewe. Daar word ook die bebngrike klem gek2 dat die gelowige in die geloof 
moet volhard. 

Ek reken dat die boodskap van die Skiifdele wat onder bespreking is, effektief velvat is 
in die boodskap van die belydenisskrifte. 

5.6 GEVOLGTREKKING 
Paulus praat van die kruisdood en die opstanding van Jesus as !wee onderskeie 
histories gebeure wat nie versrnelt of geskei kan word nie (Beker 1980:196). Dit bring 
die einde aan die ou werklkheid en lui h nuwe werklikheid in. DY gebeure het die totale 
werklikheid vir die gelowige verander. Die dood en opstanding is gebeure wat mekaar 
opvolg (Rom 69-10; 2 Kor 13:4; Rom 6:8; Rorn 39); na die kruis (die dood) volg die 
opstanding en na die oordeel aan die kruis volg die nuwe lewe. Die kruisgebeure het die 
mag van die sonde gebreek en het nie bloot slegs vergifnis van die straf van die sonde 
gebring nie. 

Die kruis is die grond vir die gebeure van die genade van God. Hierdeur ontvang dii 
g e l o w i  die genade van God in Christus; dit skeur hom weg van die ou w6reld (Gal 
6:14), van die wet (Gal 2:lS) en van die ou lewe (Rom 6:6; Gal 5:24) om s6 vir die 
gelowige die nuwe W e  te gee deur die opstanding van Jesus. Die nuwe lewe maak dat 
gelowiges dwas in die 063 van die w&eM is, want die rnaatstaf van die Nreki word 
orngekeer (1 Kor 3:18; 4:lO). Die gelowige is inderdaad dood vir die sonde (Rom 6:ll) 
want hy is saam met Christus gekruisig (Rom 6:6 en Gal 2:lS). 

Die kruis wat gereselveer was vir die slam en die skuirn van die aarde, word die 
hoogtepunt van die genadewerk van Jesus. Paulus gee nie aan die kruis h simboliese of 
allegoriese betekenis nie, soos soms in die kerk gebeur. Die kruisiging roep juis die 
beekl na vore van wreedheid, naakte vernedering, spot en verwerping. Dit is alleen die 
genade van God wat deur alles kan breek en maak dat die gelowige die kruis sien as 
die redding van die mens (1 Kor 1:18) en dat hy gewilliglik saam met Christus sterf &UF 

Horn as Verlosser te bely (wat gewoonlik met die doop saamgeval het). 

Die kruis was eens en vir altyd, maar die smaad van die kruis is nie eens en vir altyd 
verby nie. Die kruis My h skande in die oe! van die Mreld en hietie waarheid kry oor en 
oor gestalte in lyding, in die lewe van Christene onder die kruis; hulle dra die dood in 
hulk (2 Kor 4:lO). Tog bly die kruis vir die gelowige die objek van hul geloofsverbintenis. 
Die kruis bly die gelowige herinner aan die nog verborge oorwinning van Christus, maar 
herinner ook aan die komende fmale oorwinning van God in al sy heerlikheid 
(Bornkarnm 1 975:l97). 



Hoofstuk 5: Openbaringshistoriese plek en betekenis 

Sonde bly vir Paulus die onmoontlike moontlikheid (Gal 5:24); die gelowige wat in sonde 
lewe, verydel sy nuwe status as gelowige (1 Kor 3:3) (Beker 1980:218). Dit sluit egter 
nie uk dat die gelowige moet mplomktv ('streef om uit te munt") (Rom 1513; 1 Kor 
14:12); ~ ~ ~ K E T E  ('ywer aan die dag 1) (1 Kor 14:l; 14:12); <QA&T& ('soek en begeer") 
(1 Kor 12:31); napaurr)oon (tot beskiiing stel) (Rom 6:13) nie. 

Paulus gee die fondasie van die nuwe lewe in Christus. Hy spel nie a1 die etiese 
implikasies uit nie maar laat die gelowige leer om horn te laat lei deur die Gees (Gal 
5:14). Gelowiges het die vryheid in Christus (Gal 51) en hulle lewe sal did wys. Dit is dus 
nie h stel reels wat maar weer soos h slaaf gevolg moet word nie maar 'n verhoudii 
met die Heiiige Gees. 



HOOFSTUK 6 

DIE ETIESE IMPLIKASIE VAN 
"SAAM MET CHRISTUS GEKRUISIW-WEES 

6.1 INLEIDING 
Met die doel van die studie in gedagte, word die etiese implikasie van die saarn- 
gekruisigmetafoor bestudeer binne die konteks van die Briewe van Paulus. Die 
onde~soek word gedoen volgens die rnetode wat voorgestel word deur Van der Watt 
(2006:2). 

Hieronder word die rnetodologiese oorwegings eers aan die ode gestel en dan 
MIclerskeidelik gekyk na die implikasies van die etiek in die h e  betrokke Skrifdele (Gal 
2%-21 en Rom 63-14). 

6.2 METWOL001ESE OORWEGtNGS 
Die woord t@q of 49% (ethos) word beskryf as h gebruik wat voorgeskryf word deur h 
gewoonte of h wet (Thomas 1998). Die woord word egter nie self deur Paulus vir hierdie 
betekenis gebruik nieg4 Die Nuwe Testament se# gebruik ook nie die woord vir h 
bepaalde stel rnorele beginsels nie (Furnish 1978:208). Paulus se etiek, om s6 daama 
te verwys, word afgelei uil die leefstylopvoeding wat Paulus aan die lesers gee oor wat 
di beteken om in Christus te wees en aan Horn te behood.% DI is geensins 10s te maak 
van die sentrale temas waaroor hy skryf nie. 

Die woord etiiek is egter vandag h algemene woord wat baie gebruik word vir 
verskinde betekenisse. Di is daarom nodig om die tenne wat gebruik gaan word 
duidelik te definieer. Die etiese irnplikasie waarna gekyk word, is nie in die eerste plek 
die implikasie vu die huidige situasie nie maar die implikasie vir die gemeenskappe 
waarvoor Paulus die briewe geskryf het. Die doel is om te verstaan watter etiese 
implikasie die metafoor 'saarngekruisig', in Romeine en Galassrs het, Om hierdie doel 
te bereik, word vewys na die identideit, etiek en etos van die eerste leserslhoorders van 
die betrokke brief (Van der Watt 2006:l). 

Ek benader die gedeeltes in GalasErs en Romeine deur na hierdie drie analitiese 
kategoriee te verwys (Van der Watt 2006:2): 

Identiteft vra die vraag: Wie is j p  Die identiteit verwys na wie die persoon of 
gemeenskap dink hylhulle is, waarom hylhulle bestaan en die rede v t  sy/huUe 

9' Die woord korn slags in 1 K o r n t h  1533 voor, waar Paulus h bekende spreukwoord aanhaal. '' Furnish 11978:210) dui aan dal Paulus nie h sigtemat ' i  beskrwrino van e t i i  oee nie maar dal daar - 
tog etie& riglyne iloei uil sy praktiese mad en verrnanings aan de lisers. 



Hoofstuk 6: Die etiese implikasie 

bestaan. h Persoon se identiteit het h direkte invloed op en bepaal die etiek en 
die etos. 

Etiek vra die vraag: 'volgens watter r&ls handel jy of jou groep, en hoekom? Dit 
gaan hier ow die behorenseis. Dit is die 'r&lsl beginselsl basiese vermaningsl 
etiese riglyne' wat in h bepaalde boek aan die orde kom, soos byvoorbeeld 5ulle 
moet mekaar liefh&' en dit is gebaseer op en verbind met die identiteit van h 
pe-. 
Etos vra die vraag: 'hoe tree jy op" of: %at doen jy?" Dit gaan dus hier oor 
gedrag. Dit fokus op die konkrete gedrag van h persoonlgroep wat bogenoemde 
re& (etiek) volg en s6 'n bepaalde identiteit vettoon. Dit is nie net h unieke 
optrede van h persoon of groep nie maar h gedrag wat wyer voorkm in die 
boeke van die Nuwe Testament. Trouens, al is daar niks uniek aan sy optrede 
nie, is dit steeds deel van sy etos en verbind dit die persoon of groep aan h 
spesifiieke identiieit en etiek. 

Die onderskeie kategorid is nie altyd waterdig te skei nie. In sommige boeke van die 
Nuwe Testament word die etos duidelik verrneld en in ander word dit nie genoem nie. 
Baie keer vertel die skrywer hoe hulle behwtt op te tree. Di beteken nie noodwendig 
dat hulle toe we1 s6 opgetree het nie. Hierdie verskynsel geld veral van Romeine en 
Kolossense. Hierna word verwys as geprojekteerde (geidealiseerde) etos, want dit 
reflekteer die gedrag wat die skrywer vemag. Daar is dus h onderskeid tussen 
gep~ojekteerde en werklike etos. 

6.3 IDENTITEIT, ETlEK EN ETOS IN GALASIERS 2:15-21 
6.3.1 Inleiding 
Die Christen se identieit is die basis vir sy etiek (Van Rensburg 2006:474). Hierdie 
identiieit is gevestig in God en veral in die herstelde verhouding met God in Jesus 
Christus. Die verhouding waarin die gelowige met God staan, verander die gelowige se 
hele sosiale identiieit. Hierdie nuwe identieit bepaal sy etek en etos. 

6.3.2 ldentiteit 
Die identiteit van die lesers en hulle omstandighede is reeds volledii bespreek onder in 
hoofstuk 3 (3.10). Die status van die gelowiges van Joodse afkoms (soos Paulus, Petrus 
en Barnabas) was anders as wat dii was toe hulle onder die wet gelewe het. VroeBr in 
hulle lewe het die wet h skeiding gevorm tussen hulle en die nieJode. Hulle het hulleself 
gesien as geregverdig in die verbond; die nieJode was buite die verbond, sondaars 
(Longenecker 200483). Noudat die wat voor hulle bekering Jode was, die geloof in 
Chfiius aanvaar het, is die skeiding afgebreek en almal het vrye toegang na Christus. 
Die gemeente in Antioch&! was h vwrbeeld van h gemeenskap waar die gelowige Jood 
en die gelowige nie-Jood in gemeenskap en harmonie gelewe het totdat die 
afvaardiging van Jerusalem daar aangekom het (MacArthur 1987:53). Onder die druk 
van die ~uddlseerders is die ou skeidik weer opgebou en Paulus wil keer dat dit ook in 
Galasie Qebeur. Paulus wil s6 die identiteit van aelowiaes is dat hulk saam met Christus 
gekruisiiis en daarom dood is vir die wet. ~ougaan  & net oor die lewe van Christus in 
hulle en kan hulle nie langer onder die wet staan nie. lndien daar steeds gesoek word 
na die regverdiiing deur die wet te onderhou, sou dit beteken dat Christus vemiet 
gesterf k t .  Di is verkeerd om die vryspraak in Christus te ontvang en dan tog die 
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gelowiges weer onder die juk van die wet te wil plaas soos die Judaikers wou doen 
(Hendriksen 1979:97). 

6.3.3 Etiek en Etos 
In 2:15 word gewys op die feii dat hulle wat staan op dim ondehuding van die wet, van 
Joodse afkoms is.% Paulus wil hulle herinner dat dit nie moet gaan oor die geboorte 
((PL'IOEI) nie maar die tedogiese oortuiging wat hulle geleer het (E~WTEF Gal 2:16) (Betz 
1979:116). Die etiek wat hieruit afgelei kan word, is dat hulk sws Jode behoort te lewe 
en te dink. Petrus, Barnabas en die ander het dii ook gedoen totdat die afvaardging van 
Jerusalem daar in Antioh* opgedaag het. Die geprojekteerde etos is dat hulle moet bly 
by die verstaan wat daar aan hulk geopenbaar is. 

In 2:16 word gewys op die manier waarop die gelowige deel kry aan 'n herstelde 
verhouding met ~ o d . "  Dit gaan dus oor die vraag: Hoe kan h mens regverdig voor God 
wees? Voorheen sou Paulus gese het dat dit 'deur die werke van die wet" is maar nou 
nie meer nie. Nou is die enigste antwoord: 'deur die geloof (Bruce 2002:138). Die 
geleentheid om deur die geloof in Christus regverdig voor God te wees, stuit nie daarop 
of die persoon Jood of nieJood is nie. De etiek wat hierut afgelei kan word is dat hulk 
die vryspraak moet soek deur die geloof in Jesus alleen en nie in die werke van die wet 
nie. Die etos is dat hulk dit moet glo en aan Christus alleen vashou vir redding. Die 
geprojekteerde etos is dat hulk moet lewe vanuit Jesus se redding en dit nie verder 
moet soek deur eie werke van die wet en eie prestasies nie. Di blyk dat die gelowiges 
juis mislei was om nie volgens die etos te lewe nie maar d i i  lewe in Christus te soek op 
h verkeerde manier, naamlik deur eie werke. Die etiik is verkeerd as die wet weer 
voorgehou word as dii manier om in 'n herstekle verhouding met God te kom.% Die wet 
het homself juis uitgewerk uit die taak om vryspraak te verkiy deur te wys na Christus. 
Die gelowige is dus vry van die jurisdiksie van die wet en die 'ek' (Longenecker 
2004:91). 

In 2:19-20a word gewys hoe finaal verby die soeke na vryspraak deur die wet is.99 
Paulus dui aan dat hy vry is van die heerskappy van die wet en ingegaan het in h nuwe 
lewe. Met die sterwe aan die kruis het enige verpligting teenwr die wet opgehw. 

Gal 2:15 'Hp€i~ @UEI 'Ioumo~ rd &K 8, P0wjv LpaprwAoi cons is Jode van geboorte en nie 
sondaars uit die heidene nie'). 
Gal 2% d66- [@] 6n 05 oira106rm lvOpwrrg P t  Epywv v-u Phv p) &h rrharay ' 1 ~ ~ 9  XpmoC. 
~ a l  j p ~ i c  ~ i 5  W b v  'I~ooCv &mmOaapcv, iva 61~atwKipcv &K nloxq Xpmoit ra'i d~ &c epywv 
vdpou. 6n &< Epywv v6pu 05 k r a l ~ o n a l  rrCioa 06&. ('En tog weet one dat h mens nia van sonde 
vrygespreek word deur die we! van Moses te onderhou nia. maar alleen dew in Jesus Christus te glo. 
Ook ons het tot die g e l d  in Christub Jesus gekom, en d ~ t  is hoe on8 vrygespreek is: deur in Ch&w 
te g b  en nie deur die wet te onderlmu nie. want gem mens word vrygespreek op grond daanran dat 
hy die wet onderhou nie.') 
Gal 2:18 d yhp rmMuoa roiira rr6A1~ OiKo6o@, napap6rrlv Ppavdv U I J V I ~ T ~ V W  ('Maar as ek die 
bepakngs van die wet wat ek nietii verklaar het, weef laat geld, dan maak ek myself daarmee tot h 
oortredef). 
Gal 2:19 &yh yhp W v w u  v6l*, drrt8avw. iva &@ (low. Xpm@ ouvurra9pwpar Si, 6$ c d ~ h t  
Cya, 2,fi B2 &v hpol XploT65. ('Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat ek v~r  God 
kan lewe. ek is saam met Christus gekruisii, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus 
wat in my lewe'). 
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Paulus verstaan dat die gelowige dood is vir die wet en vir die sonde (Rom 6:2), want 
om onder die wet te staan beteken om blootgestel te wees aan die mag van die sonde. 
Die mag van die sonde 18 immers in die wet (1 Kor 1556) (Bruce 2002:143). Die belofte 
word gegee vir dib wat in Christus is dat die sonde nie meer mag oor hulk het nie, 
omdat hulk nie meer onder die wet is nie maar onder die genade (Rom 6:14). 

Die etiik wat hieruit afgelei kan word is dat die poging om deur die wet vryspraak te 
verkry, futiel is. Die mens het in hornself gem geregtiieid nie; alles 18 in Christus 
(Hendriksen 1979:105). Die enigste wyse waarop geregtiigheid verkry kan word, is om 
dit deur die geloof in Jesus Christus te soek. Die etos is dat Paulus s6 lewe (hy is die 
prototipe, Betz [1979:121]): in sy vereenselwiging met Christus sterf hy aan homself en 
sy bekende omgewing, en aan sy sonde. Deurdat hy saam met Christus gekruisig is, 
lewe hy nou saam met Christus - dit is sy opstandingslewe (Gal 1:16; 4:6). Die nuwe 
lewe in Christus is niks minder as die opgestane Christus wat sy lewe in die gelowige 
lewe (Bruce 2002:144). Die opgestane Christus is die dryfkrag in die nuwe orde, soos 
die sonde die dryfkrag was in die w orde (Rom 7:17,20; 2 Kor 13:5). Die nuwe lewe van 
Christus word deur die Gees gekommunikeer aan die gelowige (Rom 8:10a,1 la). 

in 2:20b word gewys hoe die lewe net deur die geloof geleef kan word.Iw Die etiek wat 
hieruit afgelei kan word, is dat die gelowige die nuwe lewe net binne die geloofs-eenheid 
met Christus kan lewe. Hy bereik dit deur die oorgee van die ou 'ek", deurdat hy 
gekruisig is saam met Christus. Nou lewe hy met Christus, nie langer as die "ev nie, 
m a r  op s6 h wyse dat Christus die nuwe 'EK in hom is (Bruce 2002:146). Dit alles 
vanwee die offer wat Jesus uit liefde aan die kruis gebring k t .  Die etos is dat Paulus dit 
prakti i  k6f; in GalasIrs 2:21 beredeneer hy dii ook."' We agter Christus aankom en 
daarby ook die wet wil bly navolg, ontken die reddingsbetekenis van die dood van Jesus 
Christus en maak die genade van God tot niks. Daar is twee maniere om die genade te 
minag: eerstens deur die genade in Jesus te ontvang maar dan steeds onder die wet 
verder te wil bly lewe; of tweedens om die genade te ontvang en dan in die sonde voort 
te lewe (Bruce 2002:146). Paulus wil dit nie op een van di6 twee maniere ongeldig maak 
nie (Rom 6:l5). 

6.3.4 Gevolgtrekking 
Uit bogenoemde behandeling van Galasiers 2:1521 is dii duidelik dat die identiteit van 
die leser sowel die etiek as die etos bepaal. Uit die identiteit vloei die etiese beginsels 
waarvolgens die leser rnoet optree en op die etiek bou die etos van dim lewe 
waarvolgens hulle moet lewe. 

Die onderstaande tabel toon hierdie verhouding aan deur in die eerste kolom die 
identieit te formuleer, in die tweede kolom die etiik wat spesifiek gebou is op die 
identiit, en in die derde kolom die etos. 

'* Gat 2 . 2 ~  6 s vcv ~j PV oapri, PV r r iur~~  <G fi T& ui& roi, boi, TOG i y a r r r p w e  VE rai  
rrapaMvrg Caudv im>p Ppoi, ("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 kwe vir my af te K). 

'O' Gal 2:21 0 6 ~  &TS *V xdplv TOi, boi,. d yip &h V ~ V O U  ~ I K ( ~ I W U V ~ ,  d~ Xpl&( 6wpdv brrBavw 
('Ek verwefp nie die genade van God nie. As h rnens vrygespreak kon word op grond daaman dat hy 
die wlet onderhou, sou dii i m ~  beteken dat Christvs vemiet gestefwo W). 
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IDENTITICIT ( ETIEK 
1 Die lesers is Jode (Hulk behoort soce Jode te lewe en 
van geboorte af te dink. 
(Gal 2:15). 

3. Die gelowige het 
saam met Christus 
gesterf aan die 
k ~ i s  en is wy van 
die heerskappy van 
die wet en die 
sonde; hy staan 
nou onder 'n nuwe 
Baas (Gal 2:19- 
20a). 

2. Die gelowiw is in 
h regte verhouding 
met God (Gal 2:16). 

Die gelowige moet wy wees van 
enige M i l e  eie pogings tot redding. 
Hy moet onder sy nnuwe Baas staan. 

Die regte vemouding met God moet 
net gesoek word deur die gebof in 
Jesus alleen en nie in die werke van 
die wet nie. 

ETOS 
Geen spesifieke etos gegee nie. 

4. Die gelowige is 
nuut en hy lewe die 
lewe deur die 
geloaf (Gal2:ZOb). 

Hulk moet glo en aan Christus alleer 
vashou vir redding. Hulle moet lewc 
vanuit Jesus se redding er 
geregtjgheid nie verder soek deu~ 
ondehouding van die wet en deur eie 
pwtasb  nie. 

Die gelowige mod die nuwe lewe net 
binne die geloofseenheid met 
Christus lewe. Did word 'n realiieit 
deur die oorgee van die ou 'ek'. 
(saam met Christus gekruisig). Nou 
moet hy lewe met Christus, op so h 
wyse dat Christus die nuwe 'Ek' in 
hom is. 

B Paulus het hiirdia lewe ontdek en h) 
kan nie andem as om s6 te lewe nie 
Hy het gesterl vir sy eertydse k s  
ken& omgewing en vriende. 

1 Paulus he( praktii so g d e f  en 
daardeur ontken hy nie die 
reddingsbetekenis van die dood van 
Jesus Christus en rnaak die genade 
van God nie tot niet nie. 

Die etiese oproep om Christus na te volg is gevestig in die verlede, op dit wat gebeur 
het aan die kruis en met die opstanding van Christus. Daar het God kragtig gewerk in 
genade wat die beslissende invloed op die hede uitoefen. Die mens is ingetrek in God 
se vemrdeling van die ou mens: op h unieke manier, histories en konkreet, sterf hy 
saam met Christus (2 Kor 5:14). In hiirdie era is die kragtige werking van God dus 
alreeds teenwoordig deur die geloofsverbintenis aan Christus; tog is die kragtige 
werking ook nog verborge. Dit sal eers in die toekoms h volle werklikheid wees. Die 
sterwe met Christus bring h totale breuk met die vorige lewe, nie net van die gelowige 
se tradisies, beroep en familie nie maar ook van sylhaar bekende manier van lewe. Die 
gelowige se identiteit het verander in Christus en daarom moet hylsy optree volgens 
hierdie nuwe identiii. Dit is waartoe Paulus die lesers van die brief oproep; hy wys die 
voorbeeld daarvan in sy lewe vir h u ~ l e ? ~  

Paulus gebmik nie die uitd~kking van die Sinoptiese Evangelies, nl. 'om Christus te volg' nie; hy 
vervang did frase met onder andere 'sterne met ChfMus' en 'h met Christus' (Goppel1982:103). 
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6.4 IDENTITEIT, ETlEK EN ETOS IN ROMEINE 6:l-14 
6.4.1 ldentiteit 
Die identiteit van die lesershoorders en hulk omstandighede is reeds volfedig bespreek 
in hoofstuk 4 (4.10). Die lesers is nie persoonlik aan Paulus bekend nie. Hy skryf die 
brief om die evangelie wat hy verkondig, aan hulle uiteen te sit. Hy verduidelik van die 
vryspraak wat daar in Christus is (3:21-521). Hy voorsien dat daar beswaar kan 
ontstaan teen dii k i t  dat die redding nie op die onderhouding van die wet gebou is nie 
maar alleen op Jesus Christus. Hierdie waarheid kan dalk verkeerd verstaan word, as 
sou dit die gelowige roekeloos kan maak om in sonde te volhard. Hy skryf daarom 
Romeine 6:l-14 om hierdie rnoontlike verkeerde verstaan te verhoed. 

Hy dui duidelik aan wat die identiteit van die gelowige is: hy is dood vir die sonde en kan 
daarom nie meer daarin voortlewe nie. Paulus sien die Christen se dood met Christus 
as iets wat alreeds plaasgevind het. In hierdie gedeelte is die werkwoorde almal aoristus 
of perfektum indikatief: &rnWvop~v (Ons het gesterf, 6:2,8); i m i & q p & v  (Ons was 
gedoop, 6:3); auv&~&pqp&v (ons was begrawe, 6:4); y&ybvap&v (ons is [begrawe], 65); 
ow&crraupcb8q (was gek~ is i i ,  6:6). Di impliseer dat die effek van die dood vir die 
sonde ook reeds plaasgevind het: 6E61~aiwm1 (is bevry, 6:7); fiytperl (het opgestaan, 
6:4); ihEu&pwMw&~ (was vrygemaak. 6:18,22). Die genade het die gelowige 
vrygemaak en hy staan nie verder onder die slawerny van die sonde nie (Morris 
1992:245). Daar is dus geen moontlikheid dat die gelowige nog in die sonde kan bly 
voortlewe nie. Die Christen hoef nie langer as slawe aan te tree om sonde te doen nie 
(6:7), want hy is dood vir die sonde. 

Die identiieit van die gelowiges is dus dat hulle dood is vir die sonde (Rom 6:2), omdat 
hulle saam met ~hristus gekruisig is. Die vryheid van die sonde is nie net h moontlikheid 
nie maar h kit. Dii is eater duidelik dat die sondaar aesterf het en nie die sonde nie. Die 
sonde sal steeds soei om die mens te verslaaf,-al is hy dood vir die sonde. Die 
belangrike saak is dat die mag van die sonde (wat die wet is, 1 Kor 1556) 
onversoenbaar is met die mag van die genade. Die gevolg is dat die sonde nie verder 
heerskappy sal uitvoer oor die gelowige nie (hpap~ia y&p i rwv air ~up~eOa&~) want hy is 
nie meer onder die krag van die wet (61~6 v6pov) nie maar onder die krag van die 
genade ( 6 ~ ~ 6  ~6p1v) (Rom 6:14). Die gebeure van die genade is die gebeure van 
Christus se dood en opstanding en die gelowige se deelname daarin (Fumish 
1978:172). Dit bepaal en is die identiieit van die gelowige. 

6.4.2 Etiek en Etos 
In 6:1-10.14 word aangedui dat die gelowige wat in Christus is, nie in die sonde kan 
voortlewe nie omdat hy vir die sonde dood is en vir God kwe.'03 Die etiik wat hieruit 

rm Rom 6:l Ti d v  E p i q ~ w ;  ~ ~ V h r U v & v  fi 6vapr$, iva f i  xdP$ T ~ ~ E O V ~ U ~ ;  ( V a t  moet ons nou hiewan 
se? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneemr) yyhr~ro. d n v q  drr~66vopw 
rjl &pap%, rrGq En 7,fioopw EV Ma; ('Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin 
voorllewe?') i j  6yv0~iE h, boot i@awrMr)pw dq Xp~mdv ?rpc%v, dq rdv ~ T O V  mhc% 
Z p a m i d ~ p w ;  ('Of weet julle nie dat ons aknal wat in Christus Jesus g w  is, in sy dood gedoop is 
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afgelei kan word, is dat die gelowige wat die vryspraak in Jesus deur die geloof ontvang 
het, nie meer onder die baasskap van die sonde staan nie en ook nie onder die tirannie 
van die wet nie. Die gelowige moet nou in hierdie lewe, h nuwe lewe leef (rrepma~tw, 
Rom 6:4).IM Die onderhouding van die wet kan nie gesien word as h manier om die 
vryspraak te ontvang nie; as jy onder die wet is, kan jy nie ook onder die genade wees 
nie (6:14). Die gelowge is vG; Die nuwe r&l van geGde eis die mens h&ltemal op en 
aanvaar geen komprornie met die sonde nie (Morris 1992:259). Die gelowige moet op h 
konkrete-byse ~ o d  in die lewe van elke dag gehoonaam (~chreiner2005:322). 

Die etos kan hier net aangedui word as geprojekteerde etos. Hoe hulle lewe behoort te 
wees, is wat Paulus aandui. Of hulle we1 so gelewe het, is nie duidelik nie?" Die etos is: 

Die gelowiges moet altyd onthou dat hulle vir die sonde dood is en dat hulk vir 
God moet lewe (6:1 I). 'Onthou" is die geloofsdaad van die mens (Lekkerkerker 
1974:275), wat sy vastigheid vind in Christus (Ridderbos 1977:132). Die 

nie?') ' auvm6qqp~ o h  ah@ 6 h  TOS $andap(~~o$ d< T ~ V  96va~ov. iva &amp fiytp0q Xplordq <K 

VEK@V W TQ( m< roi, mar&, druy ~ a l f i p i <  dv ~a1v6rqn Zuiiq mpmatfiowpcv ("Deur die dwp 
is ons immers saam met Horn in sy dood begrawe. sodat, 600s Christus deur die wondeibaariiie 
magsdaad van dim Vadw uit die dwd opgewek is, ons ook soh nuwe lewe kan leT). 'd ydp ai~pcpura 
yq6vapw rci, 6 p o ~ b p a ~  TOS 8avchou ah&, & A M  ~ a i  TQc d v a a x h y  da6pEBa. ('Aangesien ons met 
Hom een geword het in sy d d .  sal ons eekerlik odc met Hom een wess in sy opstanding'). ot&to 
y~vharowq 6n 6 rraAa@< f iwv hv8pw-q auworau~8q,  iva ~arapyn6fi d aGpa f i ~  Bpaprlag, ro5 
p q r h ~  6ouAEiJcn i@< I$ Bpaptiq ('Ons we& tog dat die sondige mens wat ons was, saam met 
Christus gekruisii is, sodat ons sondige bestaan beeindig kon word. Ons is dus nie tanger sbwe van 
die sonde nie'). 7 b  ydp dm0eCIVt)v (IE61mlwrn1 dm6 fig (l~apria< ('Iemand wat gesterf het, is irnmers 
vry van die mag van die sonde'). 'ti 62 &ma€Wop&v a h  X~IOT~. morcbopcv 6n ~ a l  a m o p e d  ah@" 
('Om het saam met Christus gestetwe: daamm glo ons dat ons ook saam met Hom sal leweWB), @ 

d W r q  6x1 Xpwrbc d y r m ~ q  LK MK@V d ~ h  d n ~ o m .  & v m q  ahc5 ~upleUw ('Ons weet 
dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan stetwe nie; die dood het nie meer mag oor 
Hom nie'). lo 5 ydp &rfeawv, rjl Bppr(p. dmt&mv dq6rraS. 8 b? (fi. ?Jj r@ &$ ('Hy het gesterwe en 
is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe Hy, en Hy lewe vir God'). "bWpria y&p 6piv d 
rup1~0atb d ydp LOTS J d  v6pw dMh hi, x6p1v ('Dim sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, 
want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder dim genade'). 

I M  Paulus gebruik die word irtpmarkw om te dui op h handeling in die hierdie lewe (Furnish 1978:175). 

'" Rorn 6:ll-13 d r y  ~ a i  J p c i ~  Aoyi<ca& *auld< [dvall vw&< @v qj bpaprip @was 62 T@ t v  
XolorG I n a d  ('Julie moet dus altvd onthou dat ook iulle vir die sonde dood is. maar vir God lewe. . . .  
omdat julle een is met Christus Jesus'). "MI) d v  $a&uhw 4 dpapria Lv r@ &qr@ 6fiv a 9 p m  dc 
ri, 6rraro5an raiq heup ia~g dr& ('Moet den nie toelaat dat die sonde nog langer wr julle 
heerskappy voer en julle die begeertes van julle stefflike aardse bestaan laat gehoorsaz& nie'). '' 
pq@ aap~or&oe rd pthq JpGv 6aAa d&~ia< fi dpaptlq, 6&3 napaflamt Jaurdg r@ Bui, 6ati  ;K 

vcrpjv @vra< ~ a i  rd f lq  6pGv 8nAa kra~wuvqq r@ @a. ('Julle moat gem deel van julle liigarne in 
diens van d i i  sonde stel ash werktuig om godddoosheid te bedrywe nie. Nee. stel julle in d i m  van 
God as manse wat dood was maar lewend gemeak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van 
God as werktuig om te doen wat God MI.') 
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gelowige moet die waarheid van die s t e w  met Christus in sy situasie beskou as 
'n onveranderlike feii (Moule 1893:167), en as van toepassing op homself 
(Kasemann 1980:171). Die dood en die opstanding van Jesus bet-die gelowiges 
se situasie heeltemal verander en hulle moet volgens die nuwe realiieit leef. Die 
gelowige moet sy dood saam met Christus ernstig opneem (6:6), en net so ook 
Christus se dood vir die sonde (6:lO). Dit beteken nie dat die gelowige immuun 
teen die sonde is nie. Paulus sB nie dat die sonde dood is nie, maar dat die 
gelowige homself dood vir die sonde moet reken (Schreiner 2005:322). Die 
gelowige sal nog versoek word en soms sondig. Die sonde van die ongelowige is 
egter die natuurlike gevolg van die feit dat hy nog h slaaf van die sonde is, waar 
die sonde van die gelowige buite die normale is. Die gelowige is vry van die 
domein van die sonde. Die dood is permanent; daarom moet hy homself as vir 
altyd dood vir die sonde reken en lewend vir God, want hy is in Christus. Die 
gelowige moet in Christus lewe om vir God te kan lewe (Morris 1992:257). lndien 
die gelowige dii onthou en daaraan vashou, sal hy nie in die sonde val soos 
voorheen nie (Lloyd-Jones 1973:147). 

Gelowiges moenie toelaat dat die sonde langer oor hulle heers nie. Die sonde 
word gesien as h mag wat wil heers en die gelowige moenie toelaat dat die 
begeertes van hulle sterflike aardse bestaan hulk oorheers deur hierdie 
begeertes te gehoorsaam nie (6:12). Die opdrag is gerig tot die gelowiges, want 
hulk ken die reddende krag van Christus. Daarom is 'n lewe aan God gewy h 
noodsaaklikheid en nie iets opsioneel nie (Morris 1992:257). Die sonde is dus 
nog daar en nie heeltemal vennryder nie. Daar is steeds 'n 'in die vlees" net soos 
daar h "in Christus" is. Die verskil is egter dat die sonde nie meer heerskappy het 
nie (Moule 1893:168). Dit is bespotting om vir h slaaf in slawemy te sB hy moet 
optree as h vry man. As hy egter vrygemaak is, maak dit sin. Dan behoort hy op 
te hou om te dink en te lewe soos h slaaf en moet hy begin optree soos h vry 
persoon (Murray 1960:126). Die gelowige moet sB: Ek veto jou (die 'vlees") in 
die naam van my Koning (Moule 1893:167). 

Hulle moenie hulleself as h werMuig in diens van sonde stel om goddeloosheid 
te bedryf nie (6:13a). Die werkwoord ~ a p ~ m d v & ~ &  word soms gebruik vir bring 
van offers; hierdie betekenis sped ook hier mee (Morris 1992:258). Die gelowige 
moet hom nie offer, aanbied aan die sonde nie. Die gelowige moet alles in sy 
verm& doen om te sorg dat hy geen lid van hom in diens van die sonde stel nie, 
want hy is h lewende mens, uit die dood. Dit is dus nie asof net die gees van die 
mens geimpliseer word en dat die 'vlees' maar in sonde kan voortlewe nie 
(Lekkerkerker 1974:277). 

Hulle moet elke deel van hulle liggame in diens van God stel as werktoie om 
God se wil te doen (6:13b). Omdat die gelowige aan God behoort, moet hy in 
alles sy M e  in diens van God gebruik. 

Hierdie lewe is moontlik omdat God die gelowige vry en nuut gemaak het. Dii is h lewe 
wat bekragtig word deur die Gees, sodat die gelowige kan gehoorsaam. God vra wat Hy 
al klaar gegee het. Om aan Christos te behoort, beteken om onder die krag van God te 
staan op h tweeledige wyse: afhanklik van 6n verantwoordelik aan die soewereine Here 
(Furnish 1978:240). Die lewe in die Gees hou in dat die gelowige afhanklik bly van die 
krag van God. Dan sal hy lewe soos God wil. lndien hy egter op sy eie verm&ns 
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staatmaak, sal hy 'in die vlees" lewe. Die eenheid met die Gees moet behou word en 
die gelowige moet volhard om die nuwe lewe met die Gees te lewe, selfs te midde van 
baie teenstand. 

6.4.3 Gevolgtrekking 
Di blyk duidelik uit Romeine 6:1-14 dat die identiieit van die lesers die etiek en die etos 
van hulle lewe bepaal. Uit hulk identiteit vloei die etiese beginsels waarvolgens hulle 
moet optree; op die ti& bou die geprojekteerde etos van hulle lewe waa~olgens hulle 
moet lewe. Die onderstaande tabel toon herdie verhouding aan deur in die eerste kolom 
die identiteit te formuleer, in die tweede kdom die etiek wat spesifiek gebou is op die 
identiteit, en in die derde kolom die etos. In Rorneine, wat geskryf is aan mense wat 
Paulus nie geken het nie, is daar net sprake van h geprojekteerde etos. 

I 
- - - -  

dat die ou mens sonde is nie mar Onder d k g  van deling (6:ll). 
saam met Christus God (nqmartw, Rom 6:4). 1. Dim heertes van hulle M i k e  

IDENTITEIT 
Die gekwii se 
identiieit word be- 
pad dwr die feit 

gesterf het en daar- 
om dood is vir die 
sonde en vir God 
lewe (Rm &I- 
10.14). 

aardse bestaan moet hulk nie toelaat 
deur di i  hegeerles te gehoorsaam 
nie (6:lZ). 
Hulk moenie hulleself as h werktuig 
in dims van sonde stel om 
gcddebosheid te bedryf nie (6:13a). 
Hulk mod eke deel van hulle 
liggame in dims van God stel as 
werlduie om God se wJ te doen 
(6:13b). 

ETlEK 
Die gelowige moat nou, in hiwdie 
lewe. h nuwe lewe led, h lewe wat 
nie meer onder die rnaa van die 

Die gedagtes hierbo word opgesom in Romeine 14:7-9.1°6 Paulus dui aan dat niemand 
vir homself (&our@) lewe of s t e m  nie (Rom 14:7). Die lewe sowel as die dood is vir die 

GEPROJEKTEERDE ETOS 
Die galowiges meet o d m ~  dat hulle 
vir die sonde dood is en dat hulle vir 
God moet b e :  di is h oelaofshan- 

Here (TO ~upiy); beide dui die soewereine krag van God aan en die mens se totale 
afhanklikheid van Hom (Furnish 1978:180). In lewe en in stelwe behoort die gelowige 
aan die Here' (108 ~upiou i a ~ t v )  (Rom 14:8). Die doel van die gelowige se lewe is nou 
nie meer op homself gerig nie maar op Christus (dc TOOTO) (Rom 14:9). Die gelowige is 
vry van die tirannie van homself (hy het gesterf) om nou vir Christus te lewe; sy eie 
ambisies en ideale is iets van die ou lewe en nou kan hy sy ware doel in die lewe volg, 

103 7 066~is yap ~ W V  haurc;, <fi ~ a i  dOd( iaurc;, h~obfloru. ' 16v n yhp Gpw, r(i KU&J Gpv, L6v TE 

d r r o 8 v j m ~ ,  rg ru& b r r ~ u r o ~ .  16v n o h  @wv d 6 v  TC d?roBvflo~wp~~, rot nuplov top&. 
cis TO~~TO y&p Xplorb( daf8(rvtv ~ a i  E'<qm, iva Kai vucp3v rai <Owwv rupit0q). C' N m n d  van 
ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nle. ' As 01-18 kwe, leef ons tot eer van die 
Here; en as ons sterwe, st& ons tot eer van die Here. Of 01-18 d m  lewe en of ons stewe. on8 behoort 
aan die Here. ' H i m  het Christus ook gesterl en weer lewend geword: om Here te wee8 van die 
dooies en die lewendes.') 
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naamlik Chrktus. Die eis van God is deel van die geskenk van God, en die genade is 
ingesluit in die oproep tot gehoorsaamheid.l" 

6.5 GOD SE AANDEEL EN DIE MENS SE AANDEEL 
Om uit genade te lewe, beteken dat die gelowige in alles hom moet rig op die daad van 
God in Christus (Bornkamm 1975:201). Die gelowige kan niks uit homself bewerk nie; 
hy kan net ontvang en aanvaar en in gehootsaamheid sy eie bestaan oorgee aan 
Christus (Rom 12:l). Die ontvang en aanvaar bly tog ook h aksie. 

Om die verhouding tussen die werk van God en die werk van die mens te verstaan, is 
nie alhrd so duidelik nie en is al op die volgende wyses ongeldig verklaar (vgl Bomkamm 

As h aktiwiieit wat verdeel is tussen God en die mens. In hierdie verstaan vul die 
wedersydse aktiiteite van God en mens mekaar aan. 

Die gelowige moet homself met alle ywer toewy om te doen wat God vra; God sal 
dan sy dade en krag byvoeg om dit te bekroon. 

God het iets wakker gemaak in die lewe van die gelowige, en nou moet die 
gelowige dit tot h suksesvolle einde bring. 

Die werk van God en van die mens moet eerder gesien word as dat die een die ander 
bevestig as eg of dat die een ware bestaan aan die ander gee: omdat God alles gedoen 
het, moet die gelowige ook alles doen (indikatief en imperatief) (2 Kor 6:l). Die 
verlossingsfeii en die oproep het soms diesetfde onderwerp: Romeine 6:2 lees: 
dLmeCNOpw ~ i )  tipap~iq ("ons is dood vir die sonde"), en Romeine 6:11-12'~~ lees d ~ w s  

'IquoCi ("ons moet ons reken as dood ... ').IW Die nuwe lewe gaan nie verder as wat God 
die genade uitgestort het in die gelowige deur die geloof nie. Die nuwe lewe waartoe die 
Christen opgeroep word, is nie h byvoeging by die geloof nie; dit is geloof, h toeiening 
van wat God reeds toegese het (Bornkamm 1975202). Die gelowige se aktiiiteite is 
afgelei en gebou op die aktiiteit van Christ~s."~ Die genade word deur die Here wat 
Gees is (2 Kor 3:17), gewerk in die gelowige; dit werk egter nie dwangmatig nie, maar 
vra menslike reaksie (Ladd 1979:493). Die lewe in die Gees is om aomblik vir oomblik te 
beslul om onder die heerskappy van die Gees te lewe. Die fokus van die Gees se 

lrn Furnish (1978:225) dui tereg aan dat die imperatief nie rnaar net die resubat van die indikatii is nie 
rnaar ten volle h integfale deel daarvan. 

'08 Rom 6:ll-12: '" Julle moet dus altyd onthou dat ook jQlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe. 
omdat julle een is met Christus ~esus." Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle 
heerskappy voer en juk die begeertes van j u k  stefflike aardse bestaan bet gehoorsaarn nie.' 

'" Vi verdere vwrbeelde, vergelyk Gal 3:27; Rom 13:14; 1 Kor 5:6v; Gal 5:25. 
'I0 Bornkarnm (1975:203) bevestig hierdie feit deur altematiewe beklemtoning: *to live on the basis of 

gram, but also to live on the basis of gracem. Goppelt (1982:103) dui aan dat die indikatief die 
doodsvonnis oor die ou Adam-mens (wat uitgevoer is op Christus) konstateer; die imperatief is die 
oproep om die vonnis h reaI'teit te laat word vir die gelowige (Rom 6:l l). Ladd (1979:480) skryf dat 
die nuwe rnens nie h geleidelie vernuwing van die karakter is nie rnaar die nuwe mens bestaan 
reeds in Christus en word progressief in die Christelike kerk gerealiieer. Pelser (1984275) dui aan 
dat die indikatkf reeds 'n werkliiheid in die lewe van die gebwige is, terwyl hy aan die anderkant 
opgeroep word om die verlossing deur die geloof te realisear. 
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werking is die werk van Jesus, met die fokuspunt die stelwe en opstanding van Jesus. 
Dit is juis deur sy krag dat die magte van hiedie WreM ootwin word, Hy is die 
openbaring van die geregtigheid van God en die volheid wat die mens kan ontvang. Die 
kruis van Jesus is die verwysing na die somtotaal wat die genade verteenwoordig. 

Die geiowige het nie net die moontlikheid tot h nuwe lewe ontvang nie, maar h werklike 
en totale nuwe bestaan. Dit wil nie & dat die gelowige nie kan sondii nie; hy kan, maar 
sal die sonde besef en in Christus dit agter hom sit. Hy is vry van die sonde en vry om 
vir God te lewe. Gehoorsaamheid is dus nie die vooiwaarde vir die nuwe lewe nie maar 
ook nie blwt die resultaat van die nuwe lewe nie. Gehoorsaarnheid is die vestigingskrag 
(constitutive power) van die n w  lewe (Furnish 1978:226). Die indikatief Bn die 
imperafief moet deur die gelowige emstig opgeneem word, beide vra h doelbewuste 
antwoord op God se eis, die gelowige is aktief betrokke in die stryd om nie die sonde te 
laat hews in sy lewe nie (Tannehill 1967:81). 

Die "saam met Christusg is dus nie h vennootskap nie maar iets wat van buite korn, 
gevestii en opgewek deur God, deur die sterwe en opstanding van Christus. Die "saam 
met Chhtus" lei tot 'in Christus' (XpmQ awmairpwpa~ [Rom 6:2-101 lei tot i v  XpmQ 
'I~uoi, [Rom 6:l I]) (Goppelt 1982:105)."' 

6.6 GWOLGTREKKING 
'Saam met Christus gekruisig' is die heerlike saak wat God in die gelowige gewerk het 
deur Jesus Christus. Die etiese implikasie is aan die een kant die Mindiging van die ou 
lewe onder die beheer van die sonde en die wet, en aan die ander kant die begin van 
die nuwe lewe van Christus in die gelowige deur die gelwf. Die mens word egter nie net 
deur God gedryf en beweeg nie; hyself werk ook van- die genade wat hy ontvang 
het. Die Dordtse Leerre& dui aan dat hierdie werking nie volledig begryp kan word nie 
maar tog is daar die gerusstelling dat die gelowige deur die genade van harte glo en sy 
Verlosser lief het (Dordtse Leerrels Hoofstuk 3/4:13). 

'" Goppek (1982:105) dui die basiese betekenis van i v  Xpm$ tereg aan as: "beheer/bepaal deur 
Christus". 
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HOOFSTUK 7 

GELOOF EN DIE ETlEK VAN "SAAM MET CHRISTUS 
GEKRUISIG'-WEES 

7.1 INLEIDING 
Met die doel van die studie in gedagte, word die vetwerkliking van die etiese implikasie 
van die saamgekruisig-metafoor in die briewe van Paulus bestudeer. Die bestaan van 
die Christen is vir Paulus h bestaan in Christus deur die geloof. Die geloof is egter mew 
as aanvaarding en vertroue; dii is die aktiewe onderwerping aan die krag van die 
evangelie en die gesag van God (Du Toit 2006:173). 

In hierdie hoofstuk korn die geloof as verwerkliking van die etiek in die nuwe lewe onder 
bespreking. Daar word eers kortliks verwys na die begrip 'gelooC in die Ou Testament. 
in die Nuwe Testament en in die belydenisskriie. Daama word h woordstudii van geloof 
volgens die metode van Botha (1989:2439) met behulp van die leksikon van Louw en 
Nida (1988:239) gedoen. Daama word beredeneer watter rol geloof speel in die 
spesifieke kontekste waar "saamgekruisig' voorkom. 

7.2 TERMINOLOGIE VIR GELOOF 
7.2.1 Geloof soos vemoord in  die Ou Testament 
7.2.1.1 Geloof as getrouheid in gehoorsaamheid en vertoue op Jahwe 
Die Hebreeuse Bybel gebruik hoofsaaklik die stam IDK om die konsep 'gelmi" uit te 
druk. Die woord word gebruik in die Qal. N ra l  en Hifil vorme. In die Qal beteken dit 
nooit 'gelooi" nie maar druk dit eerder die betekenis van 'ondersteun, dra, sorg" uit 
(2 Kon 18:16). Die Nifal word gebruik vir 'op die heup draw (Jes 60:4); "vaste plekke" 
(Jes 22:23); 'perrnanente poste in die koninklike dins" (1 Sam 2:35); en vir h 
verskeidenheid betekenisse wat vastigheid, stabilieit, vertroue weergee (Deut 7:9. Jes 
49:7, Jer 42:5, Ps 89:29, Neh 9%). Dii Hifil word gebruik vir 'om stewig gevestig te 
wees inlop iets" (Healey 1992:745). 

Die mees betekenisvolle gedeelte waar dit d voorkom, is in Genesis 15:6 ('Abram het 
toe in die Here geglo, en die Here he! did goedgevind dat Abram so volgens die wil van 
die Here gehandei her). Abraham maak die word  van God en God self sy sekuriteit en 
basis, en God handel daarrnee as die basis vir die verbondsverhouding (Michel 
1980:593). Verdere belangrike gedeeltes is Eksodus 3:l-22 (di handel oor die gesprek 
tussen God en Moses en hoe Moses s6 dat selfs al stuur God hom, sal die mense nie 
glo nie) en in Eksodus 4:28-31 (die mense glo of glo nie). Daar is ook gedeeltes waar 
die gedagte oorgedra word van geloof as 'instemming", waar die intellektuele element 
duidelik na vore kom (Jes 43:lO-12). 
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'n Stam wat ook verbind word met geloof, is n& wat beteken standvastii, betroubaar 
en word ook vir die konsep "waarheid" gebtuik.l1* Die W( vertaal nQ8 met dAfi8alo. 
rrio-r~( en 61~atoo"vrl, want kaarheid is indie Bybelse konteks gegrond & die goddelike 
getrouheid en die verbondsverhouding wat dit begin het (Healey 1992:745). 

Dit is duidelik dat die woord 1PN h wye verskeidenheid van betekenismoontlikhede in die 
Ou Testament het; dit dui egter meer op die gedagte van 'getrouheid aan' eerder as 
'glo in' (Hab 2:4: %ie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly"). Dit gaan oor die 
onvoowaardelike vashou aan die woord van Jahwe, selfs te midde van omstandighede 
wat lyk asof dit sy woord weerspreek. Die Verbondsmens is die een wat reg lewetdoen, 
iemand wat uit 'sy geloof lewe; dii dui op sy getrouheid ten opsigte van die wet. Dii is 
juis hy wat sal lewe (Dunn 1998:373).'13 

Geloof word in die Ou Testament eerder in die lewens van die geloofshekie beskryf as 
wat dit teoreties gedefinieer word. D i  begrippe 'geloof' en 'getrouheid" word vemeng. 
Geloof is nie primer h intellektueledaad nie maar h gesindheid van standvastigheid, wat 
saam met gehoorsaamheid gaan en die 'vertrouew rus op die feit dat Jahwe 
onwankelbaar en betroubaar is (Michel 1980:593). Die woorde 'geloof' en 'om te glow 
beskryf nie in die eerste plek die kwaliieit van die mens nie maar dat die mens vlug van 
sy eie swakheid en onstabiliieit na Jahwe wat stewig en standvastii is. Dit gaan in 
geloof oor die getrouheid van Jahwe, die gehoorsaamheid van die volgeling en die 
onthou van die dade van Jahwe. 

Vanwe die korporatiewe beskouing was geloof in die gemeenskap gesetel en daarom 
is gebof aanvanklik primer gesien as verhouding tussen die gemeenskap en Jahwe. Dit 
was nie h 'bekerings'-belewing wat individue tot geloof gebring het nie maar eerder die 
insluiting in die gemeenskap van Jahwe, die volk van die Here (Weiser 1976). 

Een van die baie fasette van gekiof wat sterk na vore tree, is die idee van 'gedenk aan." 
Die kern van die geloof word saamgevat in die viering van die Paasfees waar hulle 
onthou wat God in Egipte gedoen het deur hulk te bevry (Eks 133-4). Hierdii 'onthou" 
is een van die essensies van die geloof van Israel. Deur die eeue was hulk getrou of 
ontrou aan hierdie opdrag (Healey 1992:749). 

7.2.1.2 Samevattend 
Die W( en die Nuwe Testament was reg deur TWTE~~IV te gebruik om die Ou 
Testament-stam p H  weer te gee, want hierdie woord dui op die mees onderskeidende 
en omvattendste wyse op dit wat die Ou Testament- te sB het oor geloof. In die Ou- 
Testamentiese IPK word die totale en uikluitlike persoonlike verhouding tussen God en 
die mens uitgedruk. Die geloof bestaan daarin dat die mens steun op die getrouheid van 
God en getrou is aan God. 

In hierdie studii word net kortliks verwys na Ou-Testamentii Hebreeuse stamme wat met geloof 
verband hou. Vir verdere stamme wat nie so prominent is nie en in h mindere mate verband hou met 

I t 3  
geloof. vergelyk Weiser (1976). 
D i  Qumran-kommentaar op Habakuk verstaan die teks ook so (1QpHab 7.10-11; 8.13). Die LXX 
verstaan dii as die verbondstmu van God, wat die klem plaas daarop dat dit die getmuheid van God is 
wat die getmuheid van die verbondslid skep en onderhou (Dunn 1998:374). 
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7.2.2 Geloof soos vemoord in die Nuwe Testament 
7.2.2.1 Terrninologie 
In die klassieke Grieks het die term mimq vemrys na die getroue verhouding tussen 
vennote in h ooreenkoms, die betmubaameid van hulle beloftes en om vertroue in die 
gode aan te dui (Michel 1980:593). In die wetlike gebruik van rrimq veMlys dit na 
'betroubaarheid", 'waarborg', 'verboue' of alternatiewelik 'bewys" en in die filosofese 
gebruik veMlys dit na 'getrouheid.' 

In die vro& Christendom word mmq die term om die verhouding tussen God en mens 
aan te dui. Di rus gedeeltelik op die feii dat mimq alreeds in die Ou Testament (pK)  h 
belangrike term geword het vir dii verhouding (Bultrnann 1976). In die Nuwe Testament 
is =gelooP die seWdefinEring van die Christendom; die Christendom is h unieke 
geloofsgebeure. Die sektandige naamwoord rnrnom( word verhal met 'geloof en die 
werkwoord rrme0elv met 'om te glo." Di is egter die Griekssprekendes wat uit die 
Judaisme gekom het, wat die basiese woorde en raamwerk van die basiese konsepte 
gevorm het. Die Nuwe Testament het die word  mimq ontwikkel en formuleer die begrip 
van hoe redding in Jesus Christus voltrek word in die lewe van die gelowige (Liihrmann 
1992:751). Daar is ook gedeeltes waar dit gebruik word in die algemene sin van 
"vertroue" (Mark 13:21). 

7.2.2.2 Woordstudie van die begrip geloof 
De Klerk & Janse van Rensburg (200563) beveel Botha (1989:24-39) se metode vir 
woordstudie aan, en ek volg dit in hierdie studie. 

7.2.2.2.1 Raadpleging van Volume 2 van die Louw 8 Nida-leksikon 
Die inskrywing onder rriur~( in volume 2 van die Louw & Nida-leksikon (1988:239) is die 
volgende: 

aim(, awS f 
a what can be believed: 31.43 
b trust: 31.85 
c trustworthiness: 31.88 
d Christian faith: 31.102 
e doctrine: 31 .I 04 
f promise: 33.289 

7.2.2.2.2 lnterpretasie van die gegewens van Volume 2 
Die woord rricmq kom in lwee semantiese velde voor naamlik veld 31 ( ~ ~ o T I S B . ~ . ~ . ~  en 
33 (mimlq'). 

7.2.2.2.3 Fokus binne die konteks 
Aangesien daar meer as een betekenismoontlikheid gegee word, en dit nie dadelik 
duidelik is watter een in Galas@rs 2:20 gebruik word nie, word aimal nagegaan. 
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7.2.2.2.4 Raadpleging van Volume 1 van die Louw 8 Nida-leksikon 
Die inskrywings onder die semantiese veMe en subdomeine in Volume 1 van Louw & 
Nida-leksikon (p365) is die volgende: 

31.43 H~UTIC~, t w ~ :  Louw & Nida se betekenisdefinisie is: 'that which is 
completely bkievabje.' Hulle stel as moontlike Engels-vertaalekwivalente voor: 
'what can be fullv believed, that which is worthy of belief, believable evidence, 
pmoP Hulle ~ande l in~e 17:31 as voorbeeld: d&v  napauxhv =&JI" 

bvamfiaaq & T ~ V  i K  v & ~ f i v  ('As bewys daarvan vir almal, het Hy Hom uit die 
dood laat opstaan"). 

31.85 rnmtOwb: ?rimsb, EW~'": LOUW & Nida se betekenisdefinisie is: 'to 
believe to the extent of mmplete trust and reliance." Hulle stel as moontlike 
Engels-vertaalekw~alente voor: 'to believe in, to have confidence in, to have faith 
in, to trust, faith, trust." Hulle gee vir nm&uwb die volgende Skrifdele as 
voorbeelde: Matteus 18:6: dq 6 civ arav6aAiq iva TGV ~ I K ~ G V  T O ~ W V  TGV 
nm~udvrwv Eiq gpf ("Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, van My 
afvallig maak"); en Romeine 4:3: i n i m u m v  6i X$pahp T@ 8@ ('Abraham het in 
God gegio"); en 1 Petrus 2:6: 6 ~ I ~ E ~ W V  in' ad14 02, p i  KCIT~I~UV~~) ( W e  in 
Hom glo, word nooit teieurgestel nie"). 

Hulle gee vir IT~UTI~ die volgende Skrifdele as voorbeelde: Markus 11 :22: EXETE 
n im~v  0~03 ('Julle moet geloof in God he!") en Handelinge 24:24: I~KOUUEV &TOC 

=&pi fiq d q  X~IQT~V 'IqooCv m m w q  ('hy het hom gehoor oor die geloof in 
Christus' Jesus"); en Romeine 1:17: 6 6i 6i~al0< ?K n i m ~ w q  < f i m ~ a ~  ('die 
regverdige sal uit die geloof lewe"); en Kolossense 1:4: drohaavr~q q v  n im~v 
dpGv i v  Xplm@ 'IrpoC ('omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus 
Jesus"). 

31.88 a l m ~ ~ ~ ,  tws: Louw & Nida se betekenisdefinisie is: 'the state of being 
someone in whom complete confidence can be placed." Hulle stel as moontlike 
Engels-vertaalekwivalente voor: 't~stwotfhiness, dependability, faithfulness." 
Hulle gee Romeine 3:3 as voorbeeld: pj 4 &maria drGv e v  v i m  T ~ C  BE@ 
~arapyfiam ('Sal hulle ontrou die trou van God laat ophou?) 

31.102 rnmrOwC; ~lune, E W ~ :  LOUW & Nida se betekenisdefinisie is: 'to believe 
in the good news about Jesus Christ and to become a follower.' Hulle stel as 
moontlike Engels-vertaalekwivalente voor: 90 be a believer, to be a Christian, 
Christian faith." Hulle gee vir m m h c  die volgende Skrifdele as voorbeelde: 
Handelinge 4:32: TOG nAfiOouq TGV rnm~uadwwv j v  ~ap6ia ~ a i  q ~ u h  pia ('Die 

'I4 In die weergee van i r ~ o n i w ~  and irlur~e sal dii verkeerd- om h term te kies wat bkot 
'afhanklikheid' of 'steun op' of ' v e h e '  weergee. Daar moet h deel 'glo' wees, want om iemand te 
vertmu, kan net gebeur indien die persoon inderdaad die kwaliiele het wat aan so 'n persoon 
toegeken word (Low 8 Niia 1988:377). 
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groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel"); en Romeine 1:16: 
6Wap1q yhp &oij iunv Eic u w ~ ~ p i a v  mi T@ mmCovn ('want dit is h krag van 
God tot redding van elkeen wat glo"). 

Hulle gee vir dune die volgende Skrifdele as voorbeelde: Romeine 1%: $ T T ~ U T I ~  

6@v ~ a ~ a y y t A k r a ~  i v  6Ay T@ K~UW (Want julle geloof word in die hele w8reld 
betuig"); en Efesigrs 2:8: yhp x6p1n im m a q q ~ h r o ~  61h m a n y  (5ulle is 
inderdaad uit genade gered, deur geloof). 

31.104  rim<, cwq: Louw & Nida se betekenisdefinisie is: 'the content of what 
Christians believe." Hulle stel as mmntlike Engels-vertaalekwiialente voor: 'the 
faith, belieliefs, doctrine: Hulk gee as voorbeelde Judas 3: inaywvi@da~ qi h a {  
Trapai5oedan roiq hyio~q r r i m ~  ('om te stry vir die godsdiens wat een rnaal 
oorgelewer is aan die wat God vir Hom afgesonder het"); en Galasks 1:23: 6 
~~L;)Kwv jpBq TTOTE Yirv niayydi<ETal Tilv Trionv j v  TTOTE hr6pe~1 ('Die man deur 
wie ons vr-r vervolg is, verkondig nou die godsdiens wat hy destyds probeer 
uitroei het"). Dit is ook moontlik om munq in Judas 3 en Galasiers 1:23 as 'n 
"daad van glo' of "plaas van vertroue in Jesus" te vertaal (sien 31.102). 

33.289 mimqf, EEWC: LOUW & Nida se betekenisdefinisie is: 'a promise or pledge 
of faithfulness and loyalty ." Hulle stel as mn t l i ke  Enaels-vertaalekwivalente - - 
voor: "promise, pledge to be faithful.' As voorbeeld gee hulle 1 Timoteus 5:12: 
ixouua~   pi pa dn e v  ~ r p b ~ q v  d m  4Mquav ('Dan is hulle daaraan skuklig dat 
hulle hulle vroeere belofte aan Horn verbreek her). 

7.2.2.2.5 Die relatiewe posisie van die semantiese velde 
Daar is twee semantiese velde ter sprake. In die konteks van Galasiers 2:20 is dit 
duidelik dat Trim$ ( k t  geglo kan word"), nIoncC ('betroubaarheid"), rfme 
('gelowige te wees"), mimf ('dogmam) (semantiese veld 31) en Trim< ('belofte van 
getrouheid") (semantiese veld 33) nie in die konteks waar Paulus & "leef ek in die 
geloof in die Seun van God", geldige betekenisse is nie. Die moontlikheid 18 by niarlqb 
('vertrou, glo in"). Daarom sal die ondersoek verder op veld 31 fokus. 

7.2.2.2.6 Kontrastering met direk omliggende semantiese velde 
Die omliggende sernantiese velde is die volgende: 

27 Leer (om inligting te versamel) 
28 Ken (ken die inhoud, M e n d  wees, moontlik om te ken, nie moontlik om te 
ken nie, h geheim) 
29 Onthou en die herroep vanuit die geheue 
30 Dink, gedagte (dink hoe om te reageer, te beplan, te besluit, te k i i ,  te 
onderskei, te evalueer en te oordeel) 
31 Siening te huldig, glo, vertrou 
32 Verstaan (inligting word gebruik om by die regte begrip of oordeel te kom) 
33 Kommunikasie (praat, skryf, sing, bid ens) 
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34 Assosiasie (Subdomeine A-E handel oor die meer algemene soort 
verhoudings terwyl sub domeine FJ meer verwys na spesifieke soort 
verhoudings). 
35 Help, omgee vir (Dit handel hiir oor die positiewe aspekte van die 
interpersoonlike aktiieite w a r  aan mense voorsien word en hulle ondersteun 
word.) 

Die domeine van 24-32 hou almal verband met intellektuele aktiiwiteite; daar is baie 
oorvleueling en multiiimensionele verhoudings. Domein 28 ('ken") is die besit van 
informasie, terwyl Domein 27 ('lee0 meer wys op die verklyging van inligting. Dornein 
30 ("dink') is hoofsaaklik die manipulering van infonnasie, terwyl dornein 32 ('verstaan") 
handel oor hoe om by h korrekte en vollediie oordeel uit korn. Tog is die intellektuele 
aktiiiteite nie so rigied in te deel nie en is daar baie oorvleueling (Louw & Nida 
1993:380). 

Volgens hierdie ondersoek blyk dit dat geloof deel is van die intellektuele aktiwiteite. Dit 
loop in die lyn: 'Leer. Ken, Onthou, Dink, GlaNertrou, Verstaan, Kommunikasie, 
Assosiasie, Help". Daar is stygende tendens wat begin by die bloot verstandelike, wat 
oorloop na die onthou en glolvertrou, wat ook die wil en emosies betrek, verder na h 
verstaan, 'n kommunikeer (waar die belofte &, 33.289) en tot by hulpverlening, waar die 
hand ook betrek word. 

7.2.2.2.7 Kontrastering met subdomeine 
Veld 31 dui op "h siening te huldig, glo, vertrou". Die sub-domeine is: 

BeskouingISiening hB (31 .I-31.7) 
Verkeerde siening hB (31 .a-31.13) 
Saarnstem (31.14-31.25) 
Erken (31.26-31.28) 
Veronderstel, dink is moontlik (31.2S31.34) 
Glo om waar te wees (31.35-31.49) (TT~IJTI~ kom 1 keer voor) 
Aanvaar as waar (31.50-31.57) 
Verander van mening met betrekking tot die waarheid (31.58-31.81) 
Vertrou, NS op (31.82-31.101) (MOTIS kom 2 keer voor) 
Wees h gelowige (31.102-31.107) (rr iuq kom 2 keer voor) 

In die subdomeine is daar h toenarne in die intensiteit van die handelinge van net 'om h 
siening te hB", 'saarnstem", 'erken", "glo om waar te wees", na 'vertrou" tot 'om h 
gelowige te w e d ,  wat die hele mens insluit. 

7.2.2.2.8 Kontrastering van die betekenisse van die woorde binne die subdomein 
Die betekenisse van Domein 31.82 - 31.88 kan soos volg gekontrasteer word: 
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I Volledio betroubaar I 1 I I I 1 1 + 

Die betekenisse binne die sub-domein dui die verskillende vorms aan van "glo", 
'vertrou" en 'betroubaar'. Di is duidelik dat die betekenisse van 31.85 die mees 
volledige betekenis van 'vertroue en geloof aandui. 

Aan te hou glo in iemand 
Basis vir verhoue en athanklikheii 

Vollediie ww(roue own parsoon 
Bebwbaar 

7.2.2.2.9 Die finale gevolgtrekking oor die betekenis van H~UTIS 
Die geloof wat die gelowige in Christw het, is die geloof wat lei tot h rolledige vertroue 
en geloof in Christus vir We Hy is en wat Hy gedoen het. Netsoos die mens altyd 
volledig op die wet en die %leesn vertrou het, vertrou hy nou op Christus vir sy redding 
en lewe. 

+ 
+ 

7.2.2.3 Paulus se gebruik van ~ r b r ~ ~ ' ' ~  
Daar is drie fases waardeur die ontwikkeling van geloof voor Paulus se gebruik daarvan 
gegaan het (Goppelt 1982:125): 

In sy publieke verkondiging vereis Jesus bekering, 'n bekering wat h effek gehad 
het in die vorm van dissipelskap of geloof. Die geloof het parallel geloop met 
navolging in dissipelskap en dissipelskap rus ook op geloof (a1 is dit nie pertinent 
so g& nie). Vir Jesus @ die hart van die geloof in die gedrag van die gelowige. 

+ 

+ 

Na Pinkster het die Vro& Kerk in Palestina deur sy kemgma weereens die mens 
opgeroep tot bekering. Di was nou gerealiseer deur die aanvaarding (geloof) van 
die kemgma van Pinkster. Vir die Vro& Kerk het dit veral om die inhoud van die 
geloof gegaan. 

+ 

In die Hellenistiese wgreld het kerugma heeltemal verander na h 'omdraai' na die 
'lewende God" (1 Tess 1 :8v; Heb 6:4-6). Die 'omdraai na God' was geldentiseer 
met geloof waarvan die kern die aanvaarding van die Pinkster-kemgma was (1 
Kor 5 : l :  &h d v  &yh E ~ T E  ~KE~VOI,  ~ T W F  KI)~UUUO~&V ~ a 1  d ~ q  
~TTI~EUQ~TE) .  '16 Paulus vemys na die ~IT~KNV TT/OTEW~ ( ~ o t  
gehoorsaamheid van geloof') as die doel van sy sendingwerk (Rom 15). Paulus 
beklemtoon geloof om aan te toon dat Jesus se pad van redding verskil van di6 
van die werke van die wet. 

'GelooP (nim~c) en 'om te glow (TTI~UEIV) kom dikwels voor in Romeine 3:20-5:2 en in 
GalasiBrs 3. In Romeine is geloof 27 uit die 35 kere verbind met regverdigmaking en 18 
van 21 kere in GalasErs. Paulus plaas die konsep van nimq m m & i r ~ ~  in die sentrum 
van sy teologie (Eultrnann 1976). en we1 as regverdigmaking. Vir hom is rrlm~< nie maar 
net die ingesteldheid van die innerlike mens nie maar die aanvaarding van die kemgma 
van die verlossingswerk van Jesus Christus. De woord T T I ~ U E I V  in die aoristus kry al 

Hier word veral die gebwik van nimq in Paulus se geskrifte ondersoek. Vir h vollediie bespreking 

116 
van die gebwik van rrlonq in ander dek van die Nuwe Testament, vgl Liihrmann (1992752-756). 
1 Kor 15:l I: 'In elk geval, of &it ek is of hulle-di is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het.' 
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meer die betekenis van 'om tot gebof te kom" en word as sinonieme van immptcpw 
('om te draai") en pmvotw rom gedagte te verander") gebruik (1 Tess 1:9, Hand 
20:21). "Om tot geloof te kom" ( m m i r ~ w  in die aoristus) beteken om te bekeer tot die 
kenrgma van God: Christus wat gesterf en opgestaan het vir ons sonde is die inhoud 
van die geloof (1 Kor 153~) .  Paulus herinner byvoorbeeld die lesers hoe hulk tot geloof 
gekom het ( imm&uam~ in 1 Kor 15:2,11). 

Dit is nie s6 in die Grieks kontempoer met die Nuwe Testament gebruik nie en die feit 
dat die Nuwe Testament miar~q sb gebruik, dui aan dat IT%YTI~/ T ~ I ~ I S E I V  sowel in 
Judalsme as in die Christendom gebruik is as h term vir setfdefingring (LIjhrmann 
1992:753). Die gelowige wat in geloof die verkondiging aanvaar, erken dat dit in die 
gesk i in i s  gebeur het en aanvaar Christus as ~ i r p ~ o ~  (Bultmann 1976). In Romeine 3:3 
en Galasiers 522 het n b ~ q  die betekenis van 'getrouheid" maar in alle ander gevalle 
verwys dit na 'om tot geloof te kom' in dit wat God in Christus tot redding van die mens 
gedoen het (Luhrmann 1992:753). 

Paulus beskryf sy eie bekering s6 in Filippense 3:4b-11: h wegdraai van die wet en fi 
draai na Christus in die geloof. Die onderhouding van die wet lei nie tot die regte 
verhouding met God nie maar alleen deur die geloof kan die gelowige in die regte 
verhouding met God kom. By Paulus is die rrim~q gebaseer op verkondiging van die 
dood en opstanding van Christus en hy bou dit uit tot h teenstelling tussen geloof aan 
die een kant en die werke van die wet aan die ander kant.'" 

Samevattend is dit duidelik dat geloof (mo-rlg hoofsaaklik vir twee betekenisse gebruik 
word:"' 

'om tot geloof te kom' wat gegrond is op dit wat Christus gedoen het. Die geloof 
hier is dus h aanduiding van die lering met h bepaalde inhoud (Paulus en 
Johannes is goeie voorbeelde) (Bultmann 1976); en 

'getrouheid" as h etiese implikasie. Die geloof word gesien as die gedrag van die 
gelowige, iets wat subjektief is, wat duidelik blyk in gehoorsaamheid. Hierdie 
siening vind noue aansluiting by die Ou Testament (in die Nuwe Testament is 
Hebrers, Jakobus en Matteus die beste voohekie) (Bultmann 1976). 

Dit is duidelik dat geloof die daad is waar die mens reageer op God se eskatologiese 
daad in Christus en waar die gelowige uil die MreM uitgelig word en h omkeer maak na 
God. In hierdie daad van Christus word die bestaan van die gelowige gevestig en I6 die 
gesindheid vir die lewe van die gelowige. Hierdie gesindheid, rrimy, bepaal die 
gelowige se hele lewe. Paulus praat daarom van die kennis van die gelowige in 
tweeledige sin. Aan die een kant kennis van die verkondiging en aan die ander kant is 
dit die kennis wat die gelowige van homself ontdek in h nuwe seherstaan (Bultmann 

'I7 Jakobus dui alcm~ sterk aan ash Christelike deug (LOhrmann 1992:756). 
Bultmann (1976:G4100) dui aan dat in die Ou Testament die regverdiie (in getmuheid en 
gehoorsaamheid) geglo het in God op grond van sy dade wat hulleself beleef het In die Nuwe 
Testament is dii juis dim daad van God wat gegb moes word, want dii is nie duidelik dat die 
dwaasheid van die k ~ i s  goddelike wysheid is nie, behatwe ut en dew die Woord en dim Gees. 
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1976). Die geloof is nie slegs die aanvaarding van die verkondiging nie maar ook h stryd 
om dit self te vestii as h gesindheid wat die hele lewe beheers. 

7.2.2.4 Die frase TIIQTLW~ 'IqooG X p ~ m d  
Die frase m m w q  ('Iquoi,) Xp~mot kom agt (nege) keer voor in die Pauliniese briewe.'lg 
Grammatikaal kan die genitief Xp~moi, gesien word as h objektiewe of subjektiiwe 
genitiif. As objektiiwe genitiif sou dit beteken; 'geloof waalvan Chriitus die objek is"; 
die meeste vertalers k i i  hierdie interpretasie, en vertaal die frase met 'geloof in 
Christus". Xpmoi, kan egter ook as subjektiewe genitief geinterpreteer word, met die 
vertaling: 'getrouheid van Christus". 

7.2.2.4.1 Argumente vir X p l m d  as subjektiewe genitief 
lndien die uitdrukking in die lii van die Ou-Testamentiese gebruik van die Hebreeuse 
term IBK ('geloof'; 'getrouheid") bekyk word, is dit moontlik om Paulus se gebruik van 
mimcwq 'Irluoi, Xpmoi, te verstaan soos mmlv TOG &ot (Rom 3:3 'getrouheid van 
God") en mmcwq APpa6p (Rom 4:16 "getrouheid van Abraham) (Longenecker 
1990:87). 

Die konstruksie mimiq plus genitief van h persoon of h persoonlike voornaamwoord kom 
24 keer in die Pauliniese korpus voor, uitgesluit die kere waar mimmq Xp~mot en sy 
ekwivalente gebruik word. Twintig keer verwys dit na die mim~q van Christene, 
individueel of kollektief, een keer na die m h q  van God (Rom 3:3), twee keer na die 
mimq van Abraham (Rom 4:12,16) en een keer na iernand vir wie sy mim~q hom tot 
geregtiiheid gereken is (Rom 4:s). In al die gevalle veMlys dit na die geloof van 
(subjektiewe genitiif) die indiiidu, nooit na die geloof in (objektiewe genitief) die indiiidu 
nie. lndien Paulus die subjektiewe genitiif in Romeine 3:3 (getrouheid van God) en die 
subjektiiwe genitiif in Romeine 4:16 (getrouheid van Abraham) bedoel het, sal dit die 
lesers verwar as dieselfde konstruksie in Romeine 3:22,26 nie bedoel die 'getrouheid 
van Christus" nie. 

Paulus gebruik die uitdrukking d m w q  'Iqooi, Xp~moi, om die basis van die Christelike 
evangelie aan te dui, naamlik Christus se getroue gehoorsaamheid aan God in sy lewe 
en sterwe. Die gelowige glo dit wat Christus gedoen het en kry s6 deel aan die 
verdienste van Christus. Paulus balanseer die gebruik van die subjektiie genitief 
mimewq 'Iqooi, Xpimoi, ('die getrouheid van Christus") en die subjektiewe reaksie van 
die mens ( ' i iand glo in") by drie geleenthede. Romeine 3:22 dui aan dat die 
geregtigheid van God 6h m i m y  'Iqooi, Xp~moir (deur die m h q  rgetrouheid.] van 
Jesus Christus) is Eiq m b a q  r d q  mmcirowaq (Ivir almal wat glow). Galasiers 3:22 dui 
dieselde gedagte aan: sodat die belofte, ZK mimews 'I~ooi, Xplmoi, (%at gebaseer is op 
die mim~q [Ygetrouhejd'] van Jesus Christus") 60w TO?< m~miroucnv ('gegee kan word 
vir di6 wat glo") en in Filippense 3:9: h geregtiiheid fiv 61h mimcwq Xp~moi, (%at 
gebaseer is op die n im~q rgetrouheid.] van Christus") en I$V hi fl niow ('rus op 

119 Rom 3:22,26; Gal 2:16(2x).20; 3:12; Ef 3:12; Fil3:9 (In Gal 3:26 gebrukk PC& di6 frase). 
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geloof'). Hierdie is nie bloot toutologiese konstruksies van Paulus, soos baie keer 
beweer word nie, maar Paulus se poging om die objektiewe (buite die mens in Christus) 
en die s u b j e k t i i  (die mens se glo-handeling) basis vir die Chriitelike lewe duidelik te 
stel (Longenecker 1990:88). 

In Galasigrs 2:16 (d6dns [GI  TI 06 draloi,~a~ bvepwnoq i t  ipywv v6pou ihv  p?l 61~3 

;K mim&wq Xp~moi? ~ a i  O ~ K  i t  ipywv v6pou, bn i t  Epywv v6pou 06 6lra1wel/mal n&aa 
odpQ word die kontras gestel tussen i t  Epywv v6pou Cgebaseer op die werke van die 
wet") en 61d rr lmwq 'Iqooi, Xp~moi, Cgebaseer op die m h s  van Jesus Christus") en op 
hierdie punt stem Paulus en die ander Jode saam. Hier is die gebruik van twee 
onderskeie konstruksies duidelik deur altematiewelik 6th met die genitief te gebruik om 
die ~ ~ O T I S  (getrouheid) van Christus uit te druk en dq met die akkusatief om die rnens se 
aksie van n h q  (geloof) in Christus (oorgawe aan Christus) uit te druk. Die frases kan 
tog nie dieselfde beteken nie want dit sou toutologie in die vers tot gevolg he. Die gevolg 
van hulle geloof word uitgedruk deur die iva-frase wat volg: sodat die gelowige word 
geregverdig op grond van die getrouheid van Christus (&K m i m & q  Xplmoi?) en nie op 
grond van die werke van die wet nie (O~K Z< Epywv v6pou). 

Die gebruik van nbnq in die Hellenistiese Joodse liratuur ondersteun die interpretasie 
dat Xp~moir in hierdie konteks subjektiewe genitief is (sien Howard [1992:758] vir 
volledige lys van voorbeelde). Di maak dus nie sin dat die Hellenistiese Jood die objek 
van die geloof sal uitdruk met h subjektiie genitief nie; teoreties kan dit nog wel, maar 
daar is nie getuienis dat dit gebeur nie. Die outeurs gebruik h voorsetsel as hulk die 
objek van die geloof wil aandui; n imq gevolg deur die genitief van persoon het egter 
nooit di6 betekenis nie. Daar is egter baie getuienis dat die outeurs nim~ gevolg deur 
die genitief gebruik om die subjek van moms uit te druk (Howard 1992:758). 

Die v r M  vertalings van die Nuwe Testament (Siriese, Latynse en Kopt i ie Vertalings) 
het Xplmoi, in hierdie konteks ook verstaan as subjektiewe genitief, soos blyk uit di6 
vertalings (Howard 1992:759). In hierdie vertalings onderskei hulk ook tussen die twee 
genitiewe in Galasiers 2:16, soos hierbo aangedui. Die ander vertalings deur die eeue 
het ook die genitief s6 onderskeidend vertaal. Dit is waarskynlik Luther wat Xplmoi, in 
hierdie konteks vir die eerste keer vertaal het as h o b j e k t i i  genitief (Howard 
1992:759). Die meeste modeme vertalings vertaal Xpimoi? in die frase m m w q  ('I~ooi,) 
Xpluroi, ash objektiewe genitief. 

7.2.2.4.2 Die betekenis van Xplo-rw as subjektiewe genitief 
Daar is verskeie interpretasies gegee vir die verstaan van nim&wq 'Itpoi, Xp~moi, - met 
'Iqooi, Xplmoi, as subjektiewe genitief, naamlik as die: 

die swakheid van die mens wat sy skuiling vind in die vastigheid en sekerheid 
van die Here 
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die geloof van God en die geloof van die mens wat deur Christus v e ~ u l  word 

juridiese term om aan te dui hoe die erfenis van Abraham, in Christus, deurgegee 
is na sowel Jood as Griek 

geloof van Christus dat die kruis nie die einde is nie maar dat God Hom sal 
opwek uit die dood 

geloof wat gemanifesteer het in die dood van Jesus Christus aan die kruis en sy 
aeloof is verteenwoordiaend van die menslike geloof. Die m i m ~ ~  van Christus het - 
redding gebring en dieTgetrouheid van God gemanifesteer. Dii Christene is nie 
gered op grond van hulk eie geloof nie maar deur hulle deelname in die dm!< 
van Jesus Christus wat hulle verteenwoordiger in die geloof was (Hays 
1983:l74). 

geloof van Christus in God wat gedemonstreer is in sy gehoorsame lewe en 
sterwe. Die Christen deel in die geloof deur te glo in God en deur Hom te 
gehoorsaam soos Christus dit gedoen het (Pollard 1982). 

Die mionwg Xp~moi,-formule wat veral in Romeine en GalasErs gebruik word, verwys 
primer na die insluiting van die nk lode in die belofte. Die n im~q van Christus is die 
vervulling van die belofte wat vir Abraham gegee is: dat al die nasies in hom gesend 
sal wees. Christus handhaaf die geloof in die goddelike belofte, deur die deur oop te 
maak vir almal, ook die nieJode. Vir Paulus is die leer van die regverdigmaking deur die 
T T ~ ~ I <  van Christus, die wyse waarop God Israel en die nasies verenig in die 
teenwoordige tyd om hulk te lei tot geloof in God en s6 die redding van die mensdom 
bewerkstellig (Howard 1992:760). 

7.2.2.4.3 Argumente vir XplmoG as objektiewe genitief 
Die argumente wat gebruik word vir die verstaan van Xplmoi, as objektiewe genitief in 
die frase rrim&w< ('I~ooi,) Xp~moi, is nie baie oortuigend nie. Cranfeld (1980:203) maak 
die subjektiewe gebruik bloot af as onoortuigend (in h voetnota). Bruce (2002:139) se 
argument is dat die tweede gebruik van mimtg in GalasErs 2:16 ($p&i< Eic Xplmhv 
'Iqodv imm~uaap~v)  we1 dui op Christus as die objek van die geloof en vanuit hierdie 
feit maak hy die afleiding dat die eerste en die derde gebruik van (2:16) daarom 
ook objektiewe genitief is. Die verdere argument wat gebruik word, is dat mimc altvd 
geloof in ietshfiand is; tog is hierbo aa6edui dat mi&< ook vir 'getmuheid" iebrkk 
kan word. Schreiner /2005:185) se amument is dat die meeste voorkomste van dm# in 
Romeine en ~alasi& verwys "a diegebof van die gelowige 'in Christus" en nie "a hie 
getrouheid (miang) van Jesus nie. Ek het die teendeel hierbo aangedui. 

7.2.2.4.4 Samevattend 
Jesus Christus is die inhoud van die gelowige se geloof en die gelowige glo we1 in Jesus 
Christus. Jesus Christus is dus inderdaad die objek van die geloof ( f i p ~ i ~  Eig Xp~mhv 
'IqooCv im~m~ljaapcv). Dat die getrouheid (mm~c) van Christus (Xplmoi, as subjektiewe 
genlief) die geregtiiheid van God verdien het en die basis van die gelowige se geloof 
is, kan egter nie ontken word nie (6d m m w g  'Iqooi, XplmoC). Die gelowige kry deel in 
die ria< van Christus deur die geloof wat God in die hart van die gelowige werk. 
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Daarom is ek oortuig dat die argumente vir die subjektiie gebruik van Xp~moi, we1 
geldig is in die agt (nege) gevalle wat in voetnota 119 genoem is. 

7.2.2.5 Geloof as gehoorsaarnheid 
Romeine 5:17 (d y&p T@  TO^ &vbq mpamwpan 6 06va~oq ipaolkumv 6& ~oi, 5~65, 
n o w  p6Mov oi Gv mp~ooriav Tijs ~ 6 p l ~ 0 q  ~ a i  q s  5wp~2q q q  61~a1oouvqq 
Aapmvowq &v <wfj ~ ~ U I ~ E ~ ~ U O U U I V  6ki ~oi, ivbq 'Iqooi, ~p1m09)"~  is h definisie van 
geloof in die kleine en dui aan wat dit beteken om te glo (Furnish 1978:183). Die 
gelowiges is di6 wat God se genade en geregtigheid ontvang het (oi AappCNowe~) 
vanwe(! die feit dat hulk deur die geloof behoort aan die Een deur W e  die genade en 
geregtiiheid gegee is. 

Paulus poog egter nie om h definisie van geloof te gee nie; hy bied die voorbeeld van 
Abraham aan as illustrasie (Rom 4:lw; Gal 3:6w; Rom 9:6w). Abraham se geloof hou 
in die vertroue in die reddingsdoel van die regverdige God (Furnish 1978:183). Abraham 
se geloof is nie net vettroue nie maar ook hoop (Rom 4:18). Geloof is ook h vemysing 
na intelleMuele aanvaanling van dii wat Christus gedoen het (Whiteley 1974:162). In die 
laaste plek is dit die krag van God wat maak dat Abraham kan vettrou en hoop, want sy 
geloof is in die God wat kan doen wat Hy belowe (Rom 4:21). 

Geloof sluit aktiwifeivgehoorsaamheid in. Hiermee word nie bedoel h werk in die sin van 
die werke van die wet of die besnydenis nie. Tog is daar aktiiwiteit in die geloof as h 
resultaat van God se werk. Daarom kan Paulus praat van die 'werk van die geloof' (TOG 
ipyou q q  mmwq) (1 Tess 1:3; 2 Tess 1: l l )  en "die geloof werk deur die liefde" (rrim~q 
61' hydmqs 2v~pyou@q) (Gal 5:6). In Rorneine 1:5 dui Paulus aan dat hy die nasies wil 
bring tot die gehoorsaamheid van die geloof; daarmee integreer hy geloof en 
gehoorsaamheid (Du Toit 2006:173). 

Twee keer vemys die gehoorsaarnheid na Christus se eie aktiiiteit (Rom 519; Gal 1 :4), 
waar Christus se gehoorsaamheid (irna~orl) gekontrasteer word met die 
ongehoorsaamheid (wapa~ofi) van Adam. Die gehoorsaamheid van Christus is die 
uitvoering van God se bevel, sy gehoorsaamheid tot die dood. Op ander plekke verwys 
die gehoorsaamheid na die gelowige, di6 wat deur die geloof aan God behoort en $6 
deel in sy gehoorsaamheid. 

Die voowerp van die geloof word soms gespesifiseer as 'Christus self' (2 Kor lo:=) of 
die 'evangelie" (Rom 10:16) of die 'waarheid' (Rom 2:8; Gal 37). Soms word 
gehoorsaarnheid gebruik sonder om spesifiek h voorwerp aan te dui (Rom I5:lE; l5:3l; 
2 Kor 2:9; 7:15: Fil 2:12; Filem 21). Op geen stadium word daar van gehoorsaamheid 
aan die 'wet' of aan die %I' van God gepraat nie en die rede is waarskynlik dat Paulus 
juis wil aandui dat enige eis wat die gelowige op God het, opgegee rnoet word en dat hy 
hom rnoet oorgee aan die totale eis wat God op die gelowige het (Furnish 1978:194). 

'" Rorn 517 'Dew die oortreding van die een rnens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie 
een mens. maar deur die Een. Jesus Chridw. is veel meer berek did wat die oorvloed van genade 
en die vryspraak as gawe onhrang het, sal lewe en heerskappy vow.' 
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Abraham het homself heeltemal oorgegee aan God en net op sy krag vertrou. Daardeur 
ontvang hy die gawe om met God in die regte verhouding te staan (Rom 4:2). Omdat die 
gelowige se lewe heeltemal vir God in gehoorsaamheid gegee is, is hy vry van die 
werke van die wet. Gehoorsaamheid is die etiese dirnensie van geloof, terwyl geloof die 
gehoorsaamheid motiveer en van stapel stuur (Du Toil 2006:173). 

Die geloof lei die gelowige ook tot die belydenis van Jesus as kurios en dit maak die 
gehoorsaamheidskarakter van die geloof duidelik (Rom 10:9a). Geloof is die erkenning 
dat die gelowige aan Christus behoort en is dus h daad van onvoorwaardelike 
verbintenis aan Hom. Hierdie gehoorsaamheid aan Christus, wat geloof impliseer, is so 
volledig dat Paulus praat daawan dat die gelowige 'in Christus' is (2 Kor 537') en dat 
Christus 'in die gelowige' is, Hy is absoluut soewerein in sy lewe (2 Kor 135; Gal 2:20). 
Die wat Jesus Christus as die objek van hulk geloof het, is die kinders van Abraham, 
want in Horn is die reddingswerk van God vervul (Rom 4:24b25; Gal 3:16w). Geloof 
befeken die openheid en die deelname in die reddingskrag van God deur die dood en 
opstanding van Jesus Christus. Deur die geloof het die gelowige gesterf vir die sonde en 
dood soos Christus vir hulk gesterf het en hulk lewe in die hoop op die opstanding 
saam met Hom (Fumish 1978384). 

Die gelowige moet hornself reken as dood vir die sonde en lewend vir ~ o d . ' ~ '  Die 
Aoy@& is h praesens imperatief, wat volg op h hele aantal indikatiewe in die 
aoristus.'" Die praesens imperatiif dui daarop dat die gelowige gedurig en aktief die 
eenheid in Christus moef todien as h lewensbepalende realiteit (Du Toit 2006:177). 
Paulus roep dus die mens op om te glo en dl is h wesenlike deel van die evangelie wat 
Paulus verkondig. 

Geloof is dus gehoorsaamheid (Fumish 1978:202).'~ Geloof en gehoorsaamheid is 
omruilbare terme. netsoos onaeloof en onaehoorsaamheid (Ridderbos 1979:2371.'" 
Geloof is die middel en die w);;e waarop d k  nuwe lewe reakeer in die lewe vaidie 
gelowige. 

121 Rom 6:11 d rwg  ~ a i  3 v ~ i ~  Aoy@& tau&< [dva~] wrmq p3v rrj &paprip @vmq 63 T@ &@ hv 
Xpm@ 'IrlooO. 

127. n~anl jw ("glo") aoristus - Rom 10:9, 14, 16; 13:ll; 1 Kor 3:5; 15:2, 11; 2 Kor 4:l3; Gal 2:16; Ef 1:13; 
2 Tes 1:lO; 1 Tim 3:16; praesens (= "gebwige" of 'die daad van geloof) -Rom 1:16; 3 2 ;  4:5, 11, 
24; 933; 10:4.10.11; 15:13; I Kor 1:21; 1422; 2 Kor 4:13; Gal 322; Ef 1:lg; Fil 1:29; 1 Tess 17: 
2:10, 13;4:14; 1 Tim 1:16;p&Mum-2Tim 1:12;Tit3:8. 
Furnish (1978:202) dui verder aan dat gehoorsaamheid liefde is. veral liefde teenoor die naaste. 
Omdat gehwrsaamheid die totale behood aan God is, praat Paulus selde van God as die voorwerp 
van die liefde. D i i  saak val egter buite die skopus van hierd'i studie. 

I x  Vergelyk vir gelwf en gehoorsaamheid Rom 1:8 en 16:19 asook 1 Tess 1:8 en Rom 15:18 en vir 
ongeloof en ongehoorsaamheid Rom 2:8 en Ef 2:2; 56. 
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7.3 DIE BELYDENISSKRIFTE OOR DIE GELOOF 
Die belydenisskrfte gee h nuttiie samevatting van die geloof: 

Die Nederlandse Geloofsbelydenis dui aan dat die geloof in die hart van die 
gelowige ontvlam deur die werking van die Heilige Gees sodat hy die geheimenis 
van die verdienste van Christus Jesus omhels. Die geloof maak Christus sy eie 
en die gelowige soek niks anders nie. Die geloof maak nie die gelowige regverdig 
nie, maar is slegs die middel waardeur Christus Jesus aanvaar word (NGB Artikel 
22). 

Die Heidelbergse Kategismus sB dat die geloof h vaste kennis is van wat God in 
sy Woord openbaar en dit as waar en eg aanvaar en h vaste vertmue wat die 
Gees in die hart werk dat die Here persoonlik vir die gelowige ai die weldade in 
Christus geskenk het (HK Sondag 7 vraag en antw 21). 

Die Dordtse Leerreels dui die geloof aan as h gawe van God wat nie aan die vrye 
wil van die mens aangebii word nie maar ingegee en ingestort word. Die geloof 
is nie slegs h vermd om te glo wat dan deur die vrye wil van die mens 
daadwerklik word nie. Sowel die wil om te glo en die geloof self word in die mens 
tot stand gebring (DL 3/4:14). Die uitverkiesing word genoem die oorsaak van die 
geloof en geloofsgehoorsaamheid; God buig die harte om, sodat hulle glo (DL 
fy6.9). Die feii dat die gelowige nie permanent uit hierdie g e h f  en die genade 
kan val nie, is nie van& die inspanning van die gelowige nie maar die genadige 
barmhatiiheii van God (DL 58). 

Die belydenisskriie het die Bybel se s'iening oor die geloof goed saamgevat. Dit is God 
se genadewerk wat die mens ombulg om te glo en horn in die geloof laat bly. Dit sluit nie 
uit dat die werk van God so wonderlik is dat die mens self glo op grond van die kennis 
van die werk van Christus Jesus en daarop vas vertrou vir sy eie redding en vergifnis 
nie. Daar word nie met die mens gehandel soos met h stok en blok nie. 

7.4 GELOOF EN DIE "SAAMGEKRUISIG"-METAFOOR IN GALASICRS 215-21 
Galasgrs 235-21 is belangrik vir die verstaan van die nuwe lewe volgens Paulus. Di6 
Skrifdeel beweeg van die feit dat die gelowige 'saam met Christus" is, na feit dat 
Christus 'in hom' is. Die sterwe van die geMge, eens en vir altyd, saam met Christus, 
wat die gelowige laat besef hy is dood vir homself en die sonde en dat hy lewe vir God, 
word ales verbind met die geestelike gemeenskap met Christus (Riddehs 1979232). 
Die gelowige is nie meer aangewese op sy eie self nie; Christus leef nou in horn en 
hierdie nuwe Christuslewe word h realieit deur die geloof. Die lewe deur die geloof is 
diesetfde as die lewe in gemeenskap met Christus ~ e s u s . ' ~ ~  

Die geloof het ook h baie spesitieke inhoud naamlik dat dit Christus Jesus is (IT~JTI~ 
'Irpoi, Xp~moi,). Vir Paulus het dit nie gegaan om maar net te glo nie, maar om te glo in 
Jesus Christus. Paulus het in die regte verhouding met God gekom deur in die geloof na 
Christus te draai (Gal 2:15w). Geloof is nie die basis waarop die regverdigmaking 

R i i e t t a  (1979:233) dui tereg aan dat die wandel in Chrbtus (Rom 6:ll; Kol2:6; Fil 4:l; ITes 3:8) 
diegelfde is as wandel deur die Gees (Gal 5:25: Rom 8:4) en odc as die wandel in die geloof (Gal 
2:20; 2 Kor 57; Ram 11:20; I Kor 16:13; 2 Kor 1:24). 
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gebou word nie maar die wyse waarop dit bemiddel word na die gelowige toe (6d 
TT~OTEW~) (Betz 19791 17). Geloof is nie die rede waarom God sekere mense regverdig 
maak en ander nie; geloof is ook nie bloot die t-ien-reaksie van die wat geregverdig is 
nie (Whiteley 1974:165). Geloof regverdig nie v a n W  sy eie aard nie maar vanwee die 
objek waarheen dii wys, waaraan dii geanker is, Jesus Christus (Riderbos 1979:172). 
Die elektriese stroorn gaan nie deur die draad omdat die draad gloei nie, nee, die gloei 
van die draad is die reaksie op die stroom wat daardeur vloei. 

Geloof is die totale oorgawe aan Jesus Christus, h volledige aanvaarding van alles wat 
Hy is en alles wat Hy vir die gelowige se redding gedoen het (Ryken 2005:63). Die rede 
waarom geloof die gelowige in dim regte verhouding met God plaas, is omdat die geloof 
Christus aanvaar en vasgryp. Uit hierdie verhouding groei h nuwe lewenssituasie. 
Paulus is saam met Christus gekruisig en Christus bepaal nou sy lewe en hy lewe sy 
lewe deur die geloof in die Seun van God wat vir horn gesterf het (Goppelt 1982:129). 
Paulus dui aan dat die geloof h persoonlike verbintenis met Christus is (Gal 2:16 ~ a i  
f ip~iq dc XPIOT~V 'IrpoGv i m m i l o a ~ ~ v )  en persoonlik moet elkeen ophou om te dink 
dat die werke van die wet hom kan red. 

Die regverdiging deur die geloof plaas die gelowige in Christus en wanneer hy in 
Christus is, word hv h nuwe mens. Die gelowige word nie slegs geregverdii deur die 
geloof nie;.dii is ook deur die geloof dat hy le&. Deur die ge&f & d 6  gelowige saam 
met Christus aekruisii: hv is dus dood vir die wet en die 'ek". h Deur d i i l f d e  aeloof ~ ~ -. * 

leef Christus &u in en deur horn. In sy ou lewe het die wet sy horison gevul en sy ienke 
gedomineer maar nou is dit Christus wat daardie plek inneem (Cole 1983:83). Die 
gelowige lewe npu in h geloofseenheid met die opgestane Christus en omdat die 
gelowige in Christus lewe, lewe hy nie meer in die sonde nie maar tot die verheerliking 
van ~ 0 d . I ~  Die Christen is dood vir die wet en homself; tog lewe hy nog 'in die vlees" 
(k uapri) maar nou is hy verenig met Christus deur dim geloof (iv IT~OTEI (a). Vir die 
gelowige is Christus die en' ste betekenis in sy lewe en elke oomblik word in 
afhanklikheid van Hom geleef. 8, 

Samevattend kan g e d  word dat die gelowige nie die regverdiging (61~alouilvq) ontvang 
op grond van sy eie dade nie. Paulus vemerp hiermee h spesifieke gesindheid wat in 
die mens ontstaan, naamlik om selfversekerd voor God te staan op grond van sy eie 
werke. Hy kan dit alleen ontvang as h geskenk, met geloof (TI/mq) as die hand 
waarmee die geskenk ontvang word. Hierdie 'hand, geloof is self ook h geskenk (Ef 
2:8). Dii reduseer egter nie die mens tot passiwiteit nie. h Boom wat die water en 
minerale uit die grond opneem, en die lig van die son ontvang, is tog baie aktief 
(Hendriksen 1979:98). So is die geloof ook: dit ontvang we1 alles in genade maar is 
beslis nie passief nie maar inderdaad baie aktief (Fil 2:12-13). Die hart van die mens 
word beweeg na die geloof deur die kreatiewe Woord van God en die gelowige dra die 
getuienis uit van dit wat God in sy hart gedoen het (Rom 10:9-10). Geloof bevestig die 
rnenslikheid van die mens: dat hy nie sy eie bestemming kan bepaal nie maar alleen 
kan rus in die krag van God, die Lewe self (Healey 1992:749). 

lZB Om te lewe deur die geloof is d i i i fde as as te wandel met die Gees (Gal 5:25) (Bruce 2002:145). 
I*' Die nuwe lewe word ulgebou in Gal 33-431 en die opdragte vir die lewe in Gal 5:1-6:10. 
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7.5 GELOOF EN DIE "SWGEKRUISIG"-METAFOOR IN ROMEINE & I 1 4  
'Deur die geloof' (6h TT~QTEWS) is vir Paulus die enigste manier waardeur die gelowige 
deel kan kry in die geregtigheid van God. In Romeine 1:17 stel hy dit so sterk dat hy sB: 
;K TTIOTEWC ~i< H~~TIV, asof hy wiIs8: Van A tot Z is dit h saak van geloof en niks anden 
nie (Ridderbos l979:172). 

Paulus gebruik nooit die imperatief van die werkwoord 'glo' nie. In Romeine 6:11 stel hy 
die imperatief aan di6 wat saam met Christus gesterf het met die woorde 'reken 
jullesetf (Aoy@oOo Cau~dq), sien julleself deur die 012 van God; dit is: om te glo. Deur 
die geloof moet gelowige weet hy het gesterf saam met Christus en dat hy lewe vir God 
(Rorn 6:l I).  Dit is deur die geloof wat die Gees Homself kanmunikeer aan die gelowige 
in al sy handelinge en gawes. Die imperatief word gerealiseer deur die geloof, soos die 
oproep 'bekeer", of die oproepe in Romeine 6:19: 'gee julleself tot dims van die 
geregtiiheid' (mapamfpa~~ T& b@v W A a  61~a1wf iq)  en 2 Korintigrs 520: 
"versoen julleself met God" (~a~aM6y l l n  TG w) (Goppen 1982:129). Die nuwe lewe 
waartoe die Christen opgeroep word, is nie h byvoeging by die geloof nie; dit is geloof, h 
toe4iening van wat God reeds toeged het (Bomkamm l975:202).lz8 

As iemand wat aan Christus behoort, is die gelowige verbind tot diens. Paulus gebruik 
die beeld van die slaaf vir di6 mens wat net sy eie luste gehoorsaam (Rom 6:12) maar 
hy gebruik dit ook om dieselfde gehoorsaamheid wat God vra, aan te dui. Die gelowige 
moet homself tot die beskiking van God stel (TraplarCNol) (Rom 6:13.16,19). Netso 
volledig en gehoorsaam as 'n slaaf moet die gelowige horn stel tot die beskikkiig van sy 
Eienaar. 

Daar is Wee sake wat hier belangrik is: 

0 Die gelowige se gehoorsaamheid is onskeidbaar van die gebeure van God se 
genade wat dit moontlik gemaak het. Die mag van die sonde is verplaas deur die 
mag van die genade, want die gelowige het saam met Chriitus gesterf en 
opgestaan (Rom 4:13,14).12' Die gelowige het h nuwe lewe, want hy het h nuwe 
Eienaar (Rom 6:4) en hy rig sy lewe nou in deur die Gees (Rorn 8:4; Gal 5:16) 
(Fumish 1978:195). 

Dit is duidelik dat Paulus nie in Romeine 6:12w gehoorsaamheid sien as gelyk 
met regverdige dade wat kom uit moralisme of 'n wettiese gesindheid nie. As die 
gelowige opgeroep word om homself as instrument (6~rAa) tot geregtigheid te gee 
(Rom 6:13,18), wys dit dat die geregtigheid nie iets onder sy beheer is nie; hy 
moet juis daardeur beheer word. Geregtigheid is nie binne die gelowige se 
vennoe om dit self te bewerk nie maar geregtiiheid is die krag van God in Wie se 
diens die gelowige staan (Fumish 1978:196). Geregtigheid is nie die doel van 
gehoorsaamheid nie maar die noodsaaklike vwraf-gebeure. Die 

126 Vir vollediger bespreking van die verhouding tussen God se werk en d i  men8 se werk. vergelyk 
Hoofstuk 6 (8.5). 

'19 Furnish (1978:195) dui aan dat die gelowige nog nia saam met Christus opgestaan het nie. Hy 
verstaan die futurum in Romeine 6:S.E as v e w e n d  na 'n toekomstige gebeure. 
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gehoorsaamheii aan die sonde is tot die dood (dc Mva~ov), want om onder die 
mag van die sonde te wees is om vervreem van God te wees en van die lewe en 
van die ware bestemming van die mens. Aan die ander kant is die Christen se 
gehoorsaamheid tot geregtigheid (dc ~ I K ~ I O ~ W Q V ) ,  want om onder die krag van 
die genade te staan, beteken dat sodanige persoon se saak met God reg is; s6 
het hy ware betekenis in die lewe (Rom 6:16). Di kan lyk asof gehoorsaamheid 
lei tot die regte verhouding met God, maar dit is nie wat Paulus sB nie. Daar kan 
nie vir geregtigheid gewerk word nie; dit kan ook nie verdien word nie. Di word 
ontvang as h geskenk van God en lei tot h nuwe lewe, 'n volledig 
oorgegewenheid aan die  ere.'^ 

Paulus gebruik 'elkeenlalmal (IT&$) wat glo" 71 keer en daarmee wil hy teenoor die Jode 
wat wil vashou aan h bevoorregte posisie vir die Jood, duidelik laat blyk dat daar geen 
onderskeid in die genade van God is nie (Dunn 1998:372). 'Almal wat glo" (1:5.16; 
2:9,10; 3:9,19.20.22; 4:11,16; 10:4,11) dui op die Jood en nieJood wat op dieselfde 
manier in die regte verhouding met God kom. 

7.6 SAMEVAlTEND 
Die mens kom nie in die regte verhouding met God vanwee dit wat hy is, dit wat hy 
besit, of dit wat hy bereik nie maar juis orndat hy niks is, niks het, niks besii en niks kan 
bereik nie. Die gelowige moet juis deur die geloof alles verkry. Geloof staan teenoor 
werke deurdat dii totaal ontvanklik en afhanklik is (Riddetbos 1979:172). So word alle 
menslike eke en trots u%eskakel (Rom 3:27). 

Geloof is ook gehoorsaamheid aan die inhoud van die geloof: Jesus Christus. Die 
gehoorsaamheid is die bevestiging van die geloof en die evangelie. Die geloof reageer 
op die genade van God en daarmee gee die gelowige enige ander poging om redding te 
verkry, op. Die geloof word bely omdat dii inhoud het (Rom 10:9,10; 2 Kor 4:13). 

Geloof is om Jesus Christus te ken as die Redder; geloof word deur God gewerk in die 
hart van die gelowige om te kan glo en vertrou op Christus vir sy eie verlossing. 

l fO Filippense 1:11 dui die geregtigheid aan as die vwg wat ontvang word van Jesus Christus (~apnbv 
6t~a1wirvw d v  6P 'Iqooi, Xp~uroii). 
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HOOFSTUK 8 

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING 

8.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word h samevatting van die 'saamgekruisg"-metafoor gegee binne 
die konteks van die Briewe van Paulus, met venvysing na die etiese implikasie. Die 
bestaan van die Christen is vir Paulus h bestaan in Christus deur die geloof, en nie meer 
in die natuurlike lewe nie. Hierdie nuwe lewe is gegrond in die werk van Jesus Christus. 

8.2 DIE NUWE LEWE IS GEGRONDVES OP DIE GETROUHEID VAN JESUS 
Die ondersoek het aangetoon dat die GalasSrs se goedbedoeMe begeerte om die 
geregtiiheid te verkry deur die wet te onderhou of dew die besnydenis, absurd is en 
hulk nie hulk doel sal laat bereik nie. Die gelowige word nie geregverdig deur enige iets 
wat hy doen, het, of is nie. Paulus argumenteer dat die gelowige geregverdig word deur 
die getrouheid van Jesus (monwq pqooij] Xpwroij), wat ons liefgehad en Homself vir 
ons gegee het (Gal 2:16,20). Die gelowige het saam met Christus gesterf, sy lewe is 
verby, en kan derhalwe nie dink dat hy enige iets kan bydra nie. Die gelowige is h 
ontvanger van dit wat Christus gedoen het. Galasiers 4:9 sB dit duidelik: m v  6i yv6vrq 
8 ~ 6 ~ .  @MOV 6i yvwdtVfE$ 6Tl6 8€oij, Tr&$ &TI(TTP~~ETE T T & ~ V  iTri T& Ka1 
mwx& mlxEia 01s TT~AIV &VW&V 60ukLk1v W&T&?'~' Paulus dui aan dat God hulle 
ken en dat hulle Hom ken Bn dit wat Hy in Christus gedoen het. Hulle moet nie weer 
terugval en slaw van die self, van hulle eie pogings, word nie. Hulk moet steun op 
Christus se getroue uitvoering van die opdrag van God. In 2 Korintiirs 5:18a & Paulus 
duidelik: T& 6i mdrvra :K T& 8&oij TOC K~T~M~~,c~vTo~ j@q i a u ~ @  6ki Xplmoij. 13' 

8.3 DIE ElNDE VAN DIE SELF-LEWE 
Die Here Jesus Christus het die plaasvervangende offer vir die gelowige aan die kruis 
gebring. Dit is belangrik om te besef dat daar ook h heiligmakende werk aan die kruis 
plaasvind. Aan die kruis word die ou mens, die self, saam met Christus gekruisig. Die 
gelowige moet homselsaam met die sondelose Verlosser aan die kruis sien. 

Die kruis is die simbool van skande, degradering en vervloeking - vervloek is elkeen wat 
aan h kruis hang (Gal 3:18).'" God het met die sondige self aan die kruis afgereken, 
wat wys dat die self (ou mens) slegs die vloek van God waardig is. Die vloek 18 daarin 
dat die rnens na die sondeval sy self die kern van sy lewe gemaak. Galasiers 519-21 
se: "Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, 
onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, 

'" Gal 4:9: 'Maar noudat julle Horn leer ken het, of l i i r ,  noudat Hy julle ken, hoe val julle dan nou weer 
terug na daardie minderwaardiie en armsalige w e l t i i  godsdiistige redls? Wil julle van voor af 
weer shwe daarvan wees?' 

132 2 Kor 518: 'Did alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself v e m n . "  
133 Gal 3:18 XptUTb< ipi< &~Y~IYITUEV ;K KLlT&pa< TOC V ~ ~ O U  y & v b p ~ ~ ~  h & p  j w v  KaT6pa.   TI 

ykyporrral, ' E I T I K ~ T ~ ~ ~ T o <  d< 6 r p y l & p ~ o (  hi @Aou. Christus het ons losgekwp van die vloek 
wat die wet meebring, deur in ons plek h vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: " l l e ~ l ~ e k  
is elkeen wat aan h hout opgehang is." 
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rusies, verdeeklheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike 
dinge."lM Dii wys duidelik waarom die ou mens onder die vloek van God is en waarom 
daar geen ander plan is as dat die ou mens aan die kruis moet sterf nie. Oral in die 
samelewing word hierdie ou lewe sigbaar. 

Christus moet die plek inneem waar die self altyd gesetel was. Paulus gaan verder in 
Galasiers 3:3: 'Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin; wil julle nou 
in eie krag eindig?'136 Dit is wat baie keer in die lewe van die gelowige gebeur: hy wil die 
nuwe lewe nou deur 'die vlees' (deur die self) lewe. Hy probeer om die Here te vrede te 
stel en te beindruk met sy eie lewe. Die self bly egter steeds die kern van sy lewe, en dit 
is die vloek. Hoe kan die gelowige nog daarin lewe en die ou mens omhels? Die ou self 
moet sterf en vervang word met die Here Jesus Christus. Die mens is egter so lief vir 
homself dat hy nie bereid is om die skande van kruis te dra en te sterf nie. 

Hoe kan die ou mens sterf? Aan die kruis! Galasiers 1:4 dui dit duidelik aan: '... wat 
Homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose w&reld en so 
die wil van God ons Vader te volbring."" Die kruis staan tussen die gelowige en sy 
verlede, tussen horn en die dreld, tussen hom en sy ou self (vgl Gal 2:19-21 en Rom 
6:6). 

8.4 DIE NUWE LEWE VANUIT DIE GELOOF 
Beteken die feit dat die redding van die mens alleen rus op die getrouheid van Jesus 
Christus dat die gelowige se geloofsreaksie onbelangrik is? Nee beslis nie. Di beteken 
egter dat geloof nie die vwrwaarde vir die ontvang van die gawe van God is nie. Die 
geloof is die regte manier om te reageer op wat God reeds in Jesus Christus gegee het. 
Dit is die manier om te leef volgens die vwrbeeld wat Jesus Christus gegee het: h lewe 
in getrouheid aan die Here. Die gelowige is dus ingetrek in h nuwe leefstyl (Gal 2:19 en 
6:15), h leefstyl van gehoorsaamheid (2 Kor 5:14b15). Omdat die gelowige deel het in 
Jesus Christus, wat h~ mimwq gelewe het, lewe die gelowige nou i v  T I / ~ E I .  

Christus en die gelowige word een aan die kruis, deur die geloof in Jesus Christus, en 
so kom die gelowige tot h einde aan homself. Deurdat die gelowige kniel by die kruis en 
homself oorgee aan Christus, word dit h realiteit in sy lewe. Die gelowige moet die self, 
met sy soeke na perfeksie, sy verwrdeling van ander, sy sonde, reken as h vervloekte 
en een wat dl verdien om aan die kruis te hang. Die ou mens moet daar hang vanw& 
die keuse vanuit die wil en geloof van die gelowige. 

In die tyd van die Nuwe Testament is dit gewwnlik gesimboliseer deur die doop, 
waartydens die gelowige sy geloof in Jesus Christus in die openbaar bely het. Die 
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implikasie van die keuse het gewoonlik gelei tot vetwerping en veragting deur die 
gemeenskap, soos die sterwe aan die kruis. 

Die gelowige moet homsetf reken (Aoyyopat) as 'dood aan die kruis" en dat die dood 
van Christus tussen hom en die ou mens I&. Die gelowige misluk om die lewe in die 
geloof te lewe, omdat hy nie die ou mens die plek gee wat God aan hom gee nie, 
naamlik aan die k ~ k .  Waar die sew-lewe wil opstaan, moet die gelowige homself reken 
(Aoyi<opa~) as dood vir die ou seH; en reken dat die kruis tussen horn en die ou mens 
staan. Dii blyk duidelik u l  Galasiirs 5:24: 'Dii wat aan Christus Jesus behoort, het hulle 
sondige natuur met al sy hartstogte en begee- gekruisi."'" Ook GalasUrs 6:14 spel 
dit uit: 'Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek wit oor iets anders roem as oor 
die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wereld vir my dood en 
ek vir die ~ 6 r e l d . " ~ ~ ~  Hierdie 'reken' (Aoyyopa~) is juis die geloof waarvan Paulus praat. 

8.5 DIE ETIESE IMPLIKASIES 
Deur die gelowige se eenheid met Christus ondergaan hy h transfonnasie wat 
veroorsaak dat sy totale leefstyl van 'n nuutheid getuig. Romeine 6:ll-14 18 die klem 
veral op die etiese eis van h nuwe lewe as opdrag aan die gelowige, terwyl dit in 
Galasigrs die natuurlike uiMoeisel is van die gekruisii-wees saam met Christus. Omdat 
God die slawerny van die sonde verbreek het deur die ingrepe van Jesus Christus, moet 
die gelowige nou sy verbintenis en getrouheid oordra aan die Een wat hom vrygemaak 
het. Die gelowige leef in die nuwe bedeling deur die krag van die He i l i i  Gees, en vry 
van die wet. Die nuwe bedeling is nie maar net h reeds-verwotwe status quo wat 
verdedig moet word nie maar ook h doel wat bereik moet word (Gal 5:6: Al wat van 
belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade ~ r g a a n . ) ' ~ ~  

Die nuwe lewe van Christus in ons, is net moontlik deur die Gees, deur die geloof. Die 
Gees stry teen die 'vlees", die mens se onweergebore natuurlike geaardheid. So word 
Jesus h lewende realiieit in die gelowige se lewe. Die Gees vestig die gedagtes op 
Jesus. Die Heilige Gees maak die gelowige se 'reken" (Aoyi<opat) war.  Die gelowige 
kiis die kruis op grond van die werk van Jesus Christus maar 'die vlees" maak dood 
(Gal 517, 5:16, 5:18, 525). Terwyl die g e l w e  sy lewe inrig onder beheer van die 
Gees, begeer die Gees teen 'die vlees'. 

Christus leef deur sy Heilige Gees in die gelowige (Gal 2:20 en Gal 4:19). Die nuwe 
lewe lei dus tot h lewe van gehoorsaamheid, omdat dii Christus is wat in die gelowige 
lewe. Die etiik kan nie deur h wet gelei word nie maar alleen deur die Gees wat die krag 
gee, d i i  Gees wat eenheid met Christus vereis. Die gelowige word geroep om te handel 
in h skeppende wyheid met die Gees om te word wat in Romeine 12:l g&is word: 'En 
nou doen ek h beroep op julle, broers, op grond van die groot onlfenning van God: Gee 
jullesetf aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die 
wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen." Die Heiliie Gees wat aan die 
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werk is deur die @J~of, sal deur die wug van die Gees in die lewe van die gelowige 
gemanifesteer wqd. 

Die 'saam met Chigtus gekruisig"-wees veroorsaak dat die gelowige se lewe nooit weer 
dieselfde kan weer (lie, maar dat hylsy afskeid geneem het van die ou rnens, en die 
lewe van die nuwe V n s  leef - en s6 deel in die opstanding van Jesus Christus. 



ABSTRACT 

"Being crucified with Christ" and the Ethics in the Letters of Paul. An Exegetical 
Study. 

[Keywords: sunstauroo, letters of Paul, ethics, sanctification, holiness, 
crucifixion] 

The aim of this study is to determine how the metaphor 'being crucified with Chrisr 
influences the ethics in Paul's letters. The approach is exegetical. 

The first purpose was to construct the socio-historical context of the phrase 'being 
crucified with Christ'. The cross, the modes of crucifixion and the phrase "with" (uliv) are 
studied from a socio-historical perspedwe. It became clear that the cross was reserved 
as punishment for the lowest classes and the worst criminals. The cross was one of the 
cruellest and inhuman wavs to kill someone. The shame and pain that accompany it was 
too much to bear. Any person in those times who heard they must be c&cif& with 
Jesus, would have been shocked to the core. 

Detailed exegesis has been done of two Scripture passages. Romans 6:l-14 and 
Galatians 2: 15-21. The two portions contain the phrase 'being crucif i i  with Chrisr. 
The grammatiil-historical method of exegesis has been used in the research. 

The phrase "being crucified with Christ' has then been studied against the background 
of the whole New Testament, using Scripture to enlighten Scripture, so as to establish 
the revelation historical development in the Bible. The phrase 'being crucif i i  with 
Christ' has also been studied in the light of the reformed confessions. It has been 
established that the rest of the scriptural revelation of God and the reformed confessions 
support the results of the exegesis. 

The influence of the phrase 'being crucified with Chrisr on the ethics of Paul has then 
been established. Three analytical categories were used, namely identii. ethics and 
ethos. It became clear that thefact that 6 e  believer died with ~ h r i s t  shouldhave a great 
effect on the l ie of the believer. His l ie can never be the same aaain. Because God has 
liberated the believer from the power of sin, the believer should L s f e r  all his allegiance 
to the one who has set him free. The believer is dead to sin and alive to God. He is no 
longer a slave to sin. 

The last chapter explored how these ethical implications of the phrase 'being crucified 
with Christ' should be actialized in the life of the believer. It became clear that by faith 
the believer lives the new lie, with Christ actually living in him. Through his union with 
Christ, the believer undergoes transfornation that should cause him to walk in newness 
of life. The Holy Spirit is at work through faith and the fruit of the Spirit should be 
manifest in the l ie of the believer. 

The fact that the believer has been 'crucified with Christ' is a metaphor that Paul uses to 
shock the believer to the realiazation that the new life in Christ has a complete impact on 
every area of the his lie. 





"Gekruisig saam met Christus" en die etiek in die briewe van Paulus. 'n 
Eksegetiese studie. 

[Sleutel woorde: sunstaum, briewe van Paulus, etiek, heiligmaking, heilig, 
kruisiging] 

Die doe1 van hierdie studie is om die metafoor 'saam met Christus gekruisig" eksegeties 
te plaas en die invloed daarvan op die etiek in die briewe van Paulus te ondersoek. 

Die eerste doel is om die sosiohistoriese konteks van die frase 'saam met Christus 
gekruisig" te konstrueer. Die kruis, die kruisigingskonvensies, die skande en pyn wat 
daarrnee gepaard gaan en die frase 'saam" (oh) is sosiohistories geplaas. Dit word 
duidelik dat die kruis gereseweer is as straf vir die laagste klasse van die samelewing 
en die ergste kriminele. Die kruis was een van die wreedste en onmenslikste maniere 
om iemand terreg te stel. Die skande en pyn wat daarmee gepaard gegaan het, was so 
erg dat 'n Romeinse burger skaars daaroor sou praat. Enige persoon wat sou hoor dat 
hy saam met Christus gekruisig moes word, sou geskok gewees het tot in sy diepste 
wese; hy sou nie sornmer sy geloof in Jesus geplaas het, wat sulke onredelike dinge 
vereis nie. 

Die grammaties-historiese metode is gebruik om 'n detail eksegese van die twee 
gedeeltes in die briewe van Paulus te doen waar die metafoor gebruik word. Die twee 
gedeeltes is Romeine 6:l-14 and GalasErs 2:1521. 

Die metafoor 'saam met Christus gekruisig" is vewolgens in die hele Nuwe Testament 
bestudeer deur Skrif met Skrif te vergelyk. Die openbaringshistoriese lyn is op hierdie 
wyse ondersoek. Die metafoor is ook in die lig van die uitsprake in die gereformeerde 
be~~denisskrifle bestudeer. Daar is vasgestel &t die openbaring van ~ o d i n  die res van 
die Nuwe Testament die eksegetiese resultate van die belydenisskrifle ondersteun. 

Die invloed van die metafoor 'saarn met Christus gekruisig" op die etiek in Paulus se 
briewe is vewolgens vasgestel. Drie analitiese kategorie is gebruik naamlik: identiteit, 
etiek en etos. Dii het duidelik geword dat die gelowige se sterwe saam met Christus die 
lewe van die gelowige ingrypend verander het. Die gelowige se lewe kan nooit weer 
dieselfde wees nie. God het deur die daad van Jesus aan die kruis die gelowige 
vrygemaak van die mag van die sonde, sodat hy deur die Heilige Gees van God beheer 
kan word. Die gelowige is dood vir die sonde om nou vir God te lewe; hy is nie langer 'n 
slaaf van die sonde nie. 

Die laaste hoofstuk ondersoek hoe die etiese implikasie 'n r e a l i i  in die lewe van die 
gelowige kan word. Dit is duidelik dat die gelowige deur die geloof deel kry aan die 
getrouheid van Jesus se werk aan die kruis en in die opstanding. Deur sy vereniging 
met Christus, ondergaan die gelowige 'n transformasie omdat Christus in hom lewe en 
hy daarom in 'n nuwe lewe kan lewe. Die Heilige Gees is deur die geloof aan die werk in 
die lewe van die gelowige en so word die vrug van die nuwe lewe gernanifesteer in die 
lewe van die gelowige. 



Met die gebruik van die h a m  met Christus gekruisign-metafoor het Paulus die hoorder 
so geskok dat die besef tot horn moes deurdring dat die lewe met Christus 'n totale 
irnpak op sy hele lewe sal he. 
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