
 
 

Ons glo in die Goddelike Komplot, want ons glo God voer iets in die mou en ons is deel 
daarvan. Ons glo die Koninkryk van God is waar dit gebeur wat God wil sien gebeur. Ons 

glo gebed is om met God te praat oor dit wat ons sáám met Hom doen.  
Ons glo God roep ons om SAAM te LEEF en HEEL te WORD. 

 
Ons kies om ons gebreekte prentjie van ons liggaamlikheid  voor God neer te sit, sodat Hy 

ons weer kan leer wat dit beteken dat ons liggame tempels van die Heilige Gees is. 
 

Ons het nie ‘n liggaam nie, ons ís ons liggaam (Daniël Louw)
  

Fokusteks:  1 Kor 6:19,20   
 
Die Griekse wêreld vs die Joods-
Christelike wêreld 
 
Korinte was ‘n groot kosmopolitaanse 
hawestad, ‘n groot handelsentrum en die 
belangrikste stad in Agaje. Paulus stig hier 
‘n gemeente in 51/52 nC. Op sy derde reis 
toe hy in Efese was, skryf hy aan die 
gemeente in Korinte hierdie brief as 
antwoord op baie van hulle vrae. Hierdie 
jong Christen gemeente het hoofsaaklik 
bestaan uit nie-Joodse Christene binne ‘n 
Grieks-Hellenistiese wêreld met ‘n baie 
spesifieke Gods- en wêreldbeskouing.  
 
Wanneer ons in die konteks van ons 
teksgedeelte lees dat die Korintiërs 
ontvlugting soek in tempelprostitusie,  
antwoord Paulus hulle met “maar besef 
julle nie dat julle liggame ‘n tempel van 
God is nie?”  Hiermee wil Paulus sy 

gemeente terug neem na die kern van 
hulle identiteit. Om dit te verstaan is dit 
belangrik om te weet hoe die Grieke 
gedink en geglo het en waaruit die 
Christelike geloof gegroei het, naamlik die 
Hebreeuse/Joodse denke van die Ou 
Testament. 
 



Die Grieke het in ‘n dualisme van twee 
wêrelde geglo – dit wat jy kon sien en die 
onsigbare.  Die mens behoort aan al twee 
hierdie wêrelde deurdat hy beide liggaam 
en siel/denke is. Die siel kom uit die 
goddelike wêreld en kom maak sy woning 
in die liggaam van die mens. Die liggaam is 
soos ‘n gevangenis/tronk vir die siel, ‘n 
graf. Die liggaam en siel is vyande van 
mekaar. God kan net geken word wanneer 
die liggaamlike drange onder beheer is, en 
in ‘n sin ontken word sodat die denke vry 
kan wees van die materialistiese 
besoedeling en jy dan oor die goddelike 
realiteite mediteer.   
 
Die Hebreeuse/Joodse perspektief waaruit 
die Christelike geloof gegroei het en 
Paulus hier kom aanbied, is nie ’n 
dualisme van die goddelike en materiële 
nie, dit is nie ‘n eenwording van liggaam 
en siel uit twee wêrelde nie. Nee, die 
mens is liggaam waarin God sy asem 
(ruah) blaas en so word die mens ‘n 
lewende wese/siel (nefesh).  Nefesh (siel) 
is nie deel van die mens nie, dit ís die 
mens as ‘n lewende wese. Vir die Jode was 
God nooit ‘n ontvlugting na ‘n ander 
wêreld nie. God openbaar homself deur 
die eb en vloei van die natuur en 
geskiedenis. Hy is telkens die een wat sy 
oor na die mens draai, wat afkom en 
bemoeienis maak. Verlossing in die Nuwe 
Testament is God wat Homself beliggaam 
in Jesus Christus, onder ons kom woon. 
Die opstanding wil dit kom bevestig dat 
die finale verlossing nie lê in ‘n ontvlugting 
na ‘n ander wêreld nie, maar eerder God 
wat hierdie  wêreld gaan transformer met 
die finale opstanding.  
 
Vir die Grieke is verlossing om God te ken, 
om te ontvlug uit hierdie wêreld na die 

onsigbare wêreld van God. Vir die Jode 
word God geken omdat Hy na ons toe 
kom, ons wêreld en ervaring betree. 
 
Ons eie gebreekte prentjies 
 
Ons natuurlike reaksie op ons gebreekte 
prentjies van ons liggaamlikheid, of dit 
nou fisiese en psigiese siektes, 
verslaafdheid, gestremdheid, worsteling 
met my seksualiteit of een of ander vorm 
van mishandeling is, is om dit te ontken of 
maniere te soek om daarvan te probeer 
wegkom. Die Goddelike komplot is God se 
besluit om sy teenwoordigheid te 
beliggaam in Jesus wat as ‘n brose baba, 
mens van vlees en bloed, in hierdie wêreld 
van onperfekthede gebore word, en leef 
en sterf … en dan te besluit om sy blyplek 
in ons onperfekte liggame te maak. 
 
Daarom kan ons met vrymoedigheid ons 
gebreekte prentjies van onsself vandag 
voor God kom neersit. Ontvang opnuut die 
gawe van sy Gees wat in ons, sy tempel, sy 
woning maak. 
 

Vir nadenke en kleingroepe 
 

Gaan sit iewers op ‘n stil plek. Word 
bewus van jou asemhaling.  Dink daaraan 
dat God sy asem (ruah) in jou geblaas het 
– sy Heilige Gees. Raak bewus van die 
wonder hoe God jou gemaak het (Ps 139). 

Happiness arises not out of pushing 

away pain and pushing the pleasure 

button. Happiness comes when we 

dance with the flow, when we 

participate with whatever arises. 

 
[Christene Caldwell – Getting our Bodies back] 



 
 

Ons glo in die Goddelike Komplot, want ons glo God voer iets in die mou en ons is deel 
daarvan. Ons glo die Koninkryk van God is waar dit gebeur wat God wil sien gebeur. Ons 

glo gebed is om met God te praat oor dit wat ons sáám met Hom doen.  
Ons glo God roep ons om SAAM te LEEF en HEEL te WORD. 

 
Ons kies om ons gebreekte prentjie van ons liggaamlikheid  voor God neer te sit, sodat Hy 

ons weer kan leer wat dit beteken dat ons liggame tempels van die Heilige Gees is. 
 

Ons het nie ‘n liggaam nie, ons ís ons liggaam (Daniël Louw)
  

Fokusteks:  1 Kor 6:19,20   
 
Die Griekse wêreld vs die Joods-
Christelike wêreld 
 
Korinte was ‘n groot kosmopolitaanse 
hawestad, ‘n groot handelsentrum en die 
belangrikste stad in Agaje. Paulus stig hier 
‘n gemeente in 51/52 nC. Op sy derde reis 
toe hy in Efese was, skryf hy aan die 
gemeente in Korinte hierdie brief as 
antwoord op baie van hulle vrae. Hierdie 
jong Christen gemeente het hoofsaaklik 
bestaan uit nie-Joodse Christene binne ‘n 
Grieks-Hellenistiese wêreld met ‘n baie 
spesifieke Gods- en wêreldbeskouing.  
 
Wanneer ons in die konteks van ons 
teksgedeelte lees dat die Korintiërs 
ontvlugting soek in tempelprostitusie,  
antwoord Paulus hulle met “maar besef 
julle nie dat julle liggame ‘n tempel van 
God is nie?”  Hiermee wil Paulus sy 

gemeente terug neem na die kern van 
hulle identiteit. Om dit te verstaan is dit 
belangrik om te weet hoe die Grieke 
gedink en geglo het en waaruit die 
Christelike geloof gegroei het, naamlik die 
Hebreeuse/Joodse denke van die Ou 
Testament. 
 



Die Grieke het in ‘n dualisme van twee 
wêrelde geglo – dit wat jy kon sien en die 
onsigbare.  Die mens behoort aan al twee 
hierdie wêrelde deurdat hy beide liggaam 
en siel/denke is. Die siel kom uit die 
goddelike wêreld en kom maak sy woning 
in die liggaam van die mens. Die liggaam is 
soos ‘n gevangenis/tronk vir die siel, ‘n 
graf. Die liggaam en siel is vyande van 
mekaar. God kan net geken word wanneer 
die liggaamlike drange onder beheer is, en 
in ‘n sin ontken word sodat die denke vry 
kan wees van die materialistiese 
besoedeling en jy dan oor die goddelike 
realiteite mediteer.   
 
Die Hebreeuse/Joodse perspektief waaruit 
die Christelike geloof gegroei het en 
Paulus hier kom aanbied, is nie ’n 
dualisme van die goddelike en materiële 
nie, dit is nie ‘n eenwording van liggaam 
en siel uit twee wêrelde nie. Nee, die 
mens is liggaam waarin God sy asem 
(ruah) blaas en so word die mens ‘n 
lewende wese/siel (nefesh).  Nefesh (siel) 
is nie deel van die mens nie, dit ís die 
mens as ‘n lewende wese. Vir die Jode was 
God nooit ‘n ontvlugting na ‘n ander 
wêreld nie. God openbaar homself deur 
die eb en vloei van die natuur en 
geskiedenis. Hy is telkens die een wat sy 
oor na die mens draai, wat afkom en 
bemoeienis maak. Verlossing in die Nuwe 
Testament is God wat Homself beliggaam 
in Jesus Christus, onder ons kom woon. 
Die opstanding wil dit kom bevestig dat 
die finale verlossing nie lê in ‘n ontvlugting 
na ‘n ander wêreld nie, maar eerder God 
wat hierdie  wêreld gaan transformer met 
die finale opstanding.  
 
Vir die Grieke is verlossing om God te ken, 
om te ontvlug uit hierdie wêreld na die 

onsigbare wêreld van God. Vir die Jode 
word God geken omdat Hy na ons toe 
kom, ons wêreld en ervaring betree. 
 
Ons eie gebreekte prentjies 
 
Ons natuurlike reaksie op ons gebreekte 
prentjies van ons liggaamlikheid, of dit 
nou fisiese en psigiese siektes, 
verslaafdheid, gestremdheid, worsteling 
met my seksualiteit of een of ander vorm 
van mishandeling is, is om dit te ontken of 
maniere te soek om daarvan te probeer 
wegkom. Die Goddelike komplot is God se 
besluit om sy teenwoordigheid te 
beliggaam in Jesus wat as ‘n brose baba, 
mens van vlees en bloed, in hierdie wêreld 
van onperfekthede gebore word, en leef 
en sterf … en dan te besluit om sy blyplek 
in ons onperfekte liggame te maak. 
 
Daarom kan ons met vrymoedigheid ons 
gebreekte prentjies van onsself vandag 
voor God kom neersit. Ontvang opnuut die 
gawe van sy Gees wat in ons, sy tempel, sy 
woning maak. 
 

Vir nadenke en kleingroepe 
 

Gaan sit iewers op ‘n stil plek. Word 
bewus van jou asemhaling.  Dink daaraan 
dat God sy asem (ruah) in jou geblaas het 
– sy Heilige Gees. Raak bewus van die 
wonder hoe God jou gemaak het (Ps 139). 

 

Happiness arises not out of pushing 

away pain and pushing the pleasure 

button. Happiness comes when we 

dance with the flow, when we 

participate with whatever arises. 

 
[Christene Caldwell – Getting our Bodies back] 


