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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie 7 
           ___________  
 

GEDRAG EN GEWETE 
 

INLEIDING 
 
By die gewone mens word karaktervorming en die algemene lewenswandel grootliks deur die keuses 
wat ons maak, en die besluite wat gedurig geneem moet word, bepaal. Maar vir die nuwe mens in 
Christus met sy veranderde uitkyk op die lewe, is dit in die begin dikwels moeilik om reg te kies of om 
te weet hoe om te besluit. Dinge wat vroeër vir ons heeltemal reg en onskuldig voorgekom het, lyk nou 
of hulle verkeerd is en nie pas nie. 
 
Ander dinge waaraan voorheen groot waarde geheg is, lyk nou so betekenisloos, veral teen die 
agtergrond van die ewigheid. Dit is natuurlik nie moontlik om vir elke omstandigheid waarvoor ons te 
staan kom die regte raad te gee of om vaste reëls neer te lê nie. Maar dit is wel moontlik om die 
Persoon en plek aan te wys waar hulp en leiding altyd verkry kan word — die Heilige Gees en die Bybel 
(Ps.119:104, 105). 
 
1. DIE HEILIGE GEES 
 
In die begin van die Christelike lewe het ons gewoonlik 'n duidelike onderskeiding van wat reg en 
verkeerd is.  Ons kan dit self nie verklaar nie. Ons weet net dat sekere dinge vir ons as Christene nie reg 
is nie!  Daar is 'n innerlike gevoel dat daar dinge is wat ons nou nie meer moet doen nie; en soos ons 
kennis van die Woord van God toeneem, vind ons dat daardie innerlike gevoel van wat reg en verkeerd 
is, ooreenkom met wat die Skrif leer. Hierdie gevoel en hierdie kennis kom van die Heilige Gees wat in 
almal woon wat weergebore is (Rom.8:14) en as ons op Sy stille influistering ag gee, sal meer lig gegee 
word sodat ons beter kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is (Heb.5:14), Maar as ons moedswillig 
die ingewing van die Heilige Gees veronagsaam of die minste kompromie maak, sal daar 'n gevoel van 
verlies wees, en die blydskap in die Here Jesus sal nie meer gesmaak word nie totdat ons dit bely het 
en vergifnis ontvang het. 
 
Dit is nie nodig om te sondig nie, maar as u wel gesondig het versuim dan nie om dadelik om vergifnis 
van God te vra nie. Waar u ook mag wees, keer tot God; erken en bely u sonde, vra Hom om u te 
vergewe, dank Hom dan in die geloof dat Hy u vergewe het. “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en 
regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. " (1 Joh.1:9) Die 
uitwerking van hierdie reiniging is hernude gemeenskap met die Here Jesus en die herstel van blydskap 
en vrede. 
"Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.” (Ef.4:30) 
Daardie innerlike gewaarwording wat Hy gee, is baie kosbaar (1 Joh.3:24, 4:13). Waardeer dit; voed dit 
deur gehoorsaamheid aan die Gees van God; probeer om alles moontlik te leer met betrekking tot die 
Christelike lewe, uit die Woord van God. Sodoende sal u in Christus bly en leer om in die lig te wandel. 
(1 Job. 1:5-7). 
 
2. DIE WOORD VAN GOD 

 
Die Woord van God bevat 'n groot rykdom van raad en onderwysing oor die wandel van die Christen 
hier op aarde. Soos Paulus aan Timotheus skryf: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot 
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lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God 
volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. "(2 Tim.3:16, 17) In beide die Ou en Nuwe 
Testament word morele en geestelike wette geformuleer en word insidente uit die lewens van manne 
en vroue opgeteken vir ons lering (Rom. 15:4). 
Hierdie geskrifte is van toepassing op mense van alle eeue. Die waarhede daarin bevat, spreek net so 
duidelik tot ons vandag as in die begin; en as ons daarop ag gee, het dit nog dieselfde reddende, 
transformerende uitwerking. U het ag gegee op die woorde wat spreek van die ewige lewe, gee nou 
ook ag op die woorde wat leer dat dit in die alledaagse omstandighede uitgeleef moet word. Pas die 
Woord van God op u eie lewe toe. Lees en bepeins biddend (Jak. 1:22-25). Die Bybel stel 'n baie hoë 
lewenstandaard vir die Christen, maar die Heilige Gees bemoedig ons en stel ons in staat om so te leef 
dat ons vir die Here welbehaaglik is. Die apostel Paulus en sy medewerkers het nie alleen die 
moontlikheid om so te leef geleer nie, maar het self so geleef dat hulle teenoor ander gelowiges kon 
getuig: "Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig ons ons gedra het teenoor julle wat glo. " (1 
Thess.2:10) Dat ons nie sou dink dat hulle ondervinding nooit ons s'n kan wees nie, se God in 
(Eseg.36:27) - "En Ek sal My Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in My insettinge wandel en 
My verordeninge onderhou en doen.'' 
 
Iemand het van die Heilige Gees gespreek as die heilige gas, maar Hy verlang om eerder Gasheer te 
wees, as gas. Hy verlang om elke deel van ons wese te vul en te beheer. Dit is gewoonlik wat by 
heiligmaking en die vervulling met die Heilige Gees gebeur. Die Heilige Gees is die Gees van die Here 
Jesus, en as Hy volle besit van 'n lewe het, word daardie lewe meer en meer soos Jesus. Die Heilige 
Gees sal genade en krag gee om die Woord van God te gehoorsaam en volgens Sy reëls en beginsels te 
handel. Hiertoe is nodig: nederigheid, self-dissiplinering, liefde en 'n goeie gesindheid teenoor ander, 'n 
toenadering tot God met liefde, aanbidding, lofsange en diens. Dit alles sal die Heilige Gees doen, en 
Hy sal ons ook help om die Woord te verstaan en die gees daarvan aan ander rondom ons mee te deel. 
 
2.1 DIE GOUE REËL 
 
In die bergpredikasie (Matt.5-7) sluit die Here Jesus die hoofgedagte van Sy rede af met die woorde 
van (Matt.7:12). Hierdie vers, wat bekend staan as die "goue reël" is 'n opsomming of samevatting van 
wat die wet en die profete ons leer. Die besonderhede van hierdie leer kry ons in die Skrifte van die Ou 
Testament, maar die Here Jesus vat dit baie eenvoudig en kortliks saam in die woorde van (Matt.7:12) 
en hierdie woorde  moet dien as 'n gedragslyn vir alle tye. Hulle beklemtoon die feit dat deur alle eeue 
heen God se lewenstandaard die hoogste was: persoonlike heiligheid. 
 
 God se handelswyse met die mens was van die begin altyd op die waarheid van heiligheid gebaseer 
(Lev. 11:44; 1 Pet. 1:16). God is heilig en daarom wil Hy hê dat Sy volk in hulle lewenswandel heilig 
moet word. Net die Heilige Gees kan ons in staat stel om volgens die eise van die "goue reël" te lewe. 
Omdat die Here Jesus dit beveel, sal Hy dit vir almal moontlik maak in wie Hy in al Sy volheid woon. Let 
op (Rom .1:4) waar die Heilige Gees die Gees van heiligheid genoem word. 
 
Die "goue reël" is die groot allesinsluitende gedragslyn vir die Christen. Leer (Matt.7:12), sê dit oor en 
oor vir uself; peins daaroor totdat dit deel van u gedagtewêreld word; openbaar dan die gees daarvan 
teenoor almal met wie u in aanraking kom. Vergelyk (Miga 6:8). Sorg dat u op hoogte met die Tien 
Gebooie, die Bergrede, en die Sendbriewe kom. 
 
2.2 DIE TIEN GEBOOIE (Ex 20:1-17) 
 
Na die "gulde reël" is die Tien Gebooie seker die besbekende leidraad vir Christelike gedrag. Hierdie 
gebooie wat die basiese waarhede van die Ou Testamentiese morele wet bevat, is deur God Self 
geskryf en deur Hom op die berg Sinai aan Moses oorhandig (Ex.32:16). 
In die Tien Gebooie net ons 'n eenvoudige en duidelike voorskrif vir Christelike gedrag, of dit nou 
teenoor die Here is (die eerste vier gebooie), of teenoor ons medemens (die ander ses gebooie). Leer 
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dit van buite en u sal vind dat die Heilige Gees hulle in herinnering sal bring in tye van versoeking of 
wanneer u voor 'n keuse staan. 
 
2.3 DIE BERGPREDIKASIE (Matt 5:1 - 7:27) 
 
Die Bergpredikasie gee vir ons 'n meer spesifieke uiteensetting ten opsigte van die geestelike lewe en 
die praktiese uitwerking daarvan. Dit spreek van lewensbelangrike Christelikheid waarvan God die 
middelpunt en omvang is. Diep geestelikheid moet gedemonstreer word in die harde werklikheid van 
die lewe deur rein gedagtes, eervolle motiewe, vriendelikheid, barmhartigheid en 'n kinderlike ver-
troue op ons Hemel se Vader, die Bron van alle krag en voorsiening vir hierdie lewe. 
Dit is 'n lewe van reinheid waarin ons God sien (Matt.5:8). Dit is 'n lewe van krag waarvan liefde die 
beweegrede is (Matt.5:44-48). Dit is 'n lewe met "soek eers die koninkryk van God en Sy geregtigheid'', 
as sy hoogste vorm van diensbetoning (Matt.6:33). Die lewe wat die Here Jesus in gedagte het, is 'n 
gebalanseerde lewe. 'n Christen is nie 'n ekstremis nie. Die Here Jesus is die patroon waarvolgens hy 
bou. 
 
2.4 DIE SENDBRIEWE 
 
Daardie boeke wat ons "die sendbriewe" noem, is besonder behulpsaam ten opsigte van leerstelling en 
gedrag omdat dit briewe is wat gerig word aan Christene wat dieselfde moeilikhede en probleme en 
omstandighede gehad het waarmee Christene van alle eeue te kampe het. Of hulle gerig word aan 
gemeentes of indiwidue, die raadgewing en onderwysing is persoonlik, duidelik en ten volle uiteengesit 
sodat daar geen misverstand kan wees nie. Die toepaslikheid daarvan op die moderne lewe van die 
twintigste eeu is opvallend. 
 
Daar is altesaam 21 sendbriewe in die Nuwe Testament, maar lees en bestudeer eers die volgende: 
Efesiërs, 1 Thessalonicense, 1 en 2 Timotheüs, Filippense, Kolossense, Titus en Filemon. Lees elkeen op 
een slag deur soos u 'n gewone brief sou lees. In ses kort hoofstukke kry ons in Efese die hooftrekke 
van ons rykdom in Christus, ons wandel in Christus, en ons geestelike stryd as dissipels van Christus. As 
u dit lees, studeer, begryp en daaraan gehoor gee, sal die onderwysing vir u 'n vaste fondament wees 
vir geestelikheid en vrugbaarheid in die Christelike lewe (Matt.7:24, 25; Kol. 1:9, 10). 
 
Al die sendbriewe sal vir u 'n aansporing tot geloof en hoop in Christus wees en ook die moontlikheid 
aan die lig bring van 'n onberispelike lewe voor God en liefde tot ons medemens. Afsonderlik openbaar 
hulle karaktertrekke wat in die Christelike lewe ontwikkel moet word. In 1 Thes. word reinheid en 
heiligheid beklemtoon, in Filippense, nederigheid; in Kolossense, dissipline; in Titus, waardigheid en 
selfbeheersing; en in Filemon, begenadiging. In die sendbriewe aan Timotheus word ons aangemoedig 
om standvastig in beproewing te wees, te vlug van nuttelose gepraat en gierigheid, te jaag na 
geregtigheid, geloof, liefde, geduld en lydsaamheid, en die goeie stryd van geloof te stry. Gesamentlik 
wys hulle vir ons die weg tot volwassenheid in Christus (Ef. 1:15-19). 
 
Jesus het gesê: “Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. 
"(Joh.l6:12). Die sendbriewe spreek van daardie "baie dinge" waarna die Here Jesus verwys het. Dink 
biddend na oor hierdie dinge. Vra die Heilige Gees om u te help om die grondbeginsels van ons geloof 
te verstaan en pas dit toe op u eie lewe (Tit.2:11-14). 

 
3.  DIE GEWETE 
 
Deur 'n studie van die sendbriewe sal u 'n helderder begrip kry van die morele implikasies van 
verpligtinge van die Christelike lewe en gevolglik sal u in staat wees om verantwoording te doen aan 
elkeen omtrent die hoop wat in u is (1 Pet.3:15, 16). Onthou altyd dat dit die Heilige Gees van God in 
ons is wat ons laat verstaan wat reg en verkeerd is. 
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Ons sien dit duidelik in wat die apostel Paulus omtrent hierdie waarheid se: "Ek spreek die waarheid in 
Christus, ek lieg nie — my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. " (Rom.9:1) Paulus se aste 
ware: "Ek vertel die waarheid as 'n Christen My gewete is skoon, en die Heilige Gees getuig daarvan." 
In sy Sendbriewe verwys Paulus dikwels na die mens se gewete, maar sy persoonlike verhouding tot 
die saak word geopenbaar in sy woorde aan Felix die goewerneur:  “Daarom oefen ek my ook om altyd 
voor God en die mense 'n rein gewete te hê.” (Hand.24:16) 
 
Ook moet ons daarna strewe om 'n gewete wat rein voor God en die mense is te hê. Ons moet probeer 
om in al ons weë deur die genade van God te doen wat reg is dat die Heilige Gees in ons gewete kan 
getuig dat wat ons doen, reg in die oë van God is. Dit was, soos ons so pas gesien het, Paulus se 
ondervinding, en dit kan ook ons s'n wees. 
'n Begeerte om 'n rein gewete voor God en die mense te hê, sal ons waaksaam maak veral met die 
gedagte: "Watter invloed sal ons op ander lewens hê?" Daar is baie dinge wat 'n Christen wettiglik mag 
doen, maar as hy nie 'n struikelblok vir ander wil wees nie en 'n rein gewete wil hê, sal hy dit moet 
uitlos. Daar is diegene wat 'n swak gewete het, en deurdat ons dinge doen wat ons dink vir 'n Christen 
toelaatbaar is, vir hulle tot aanstoot kan wees. Handel altyd volgens die wet van die liefde. Hierdie wet 
kan toegepas word op alles wat ons in ons lewens toelaat: Sal dit vir 'n swakker Christen tot 'n 
hindernis wees? Sal dit iemand anders verhinder om na Jesus te kom? Lees (1 Kor.8:9, 12) en neem dit 
ter harte. 
 
Moenie in gebondenheid raak oor jou verantwoordelikheid teenoor andere in die saak van persoonlike 
gedrag nie; maar vra die Here om jou te wys wat wettig is maar nie raadsaam vir 'n Christen nie. Maak 
'n studie van die wet van liefde (1 Kor. 10:23-33). 
 
Net die Bloed van die Here Jesus kan die gewete reinig (Heb.9:14), die gewete oortuig van sonde 
(Joh.8:9), en die gewete oortuig van geregtigheid (2 Kor. 1:12). Die gewete van andere moet eerbiedig 
word (1 Kor.8:12). 
 
4.  DIE CHRISTEN SE WANDEL 
 
Die Bybel leer vir ons hoe ons daaglikse wandel (manier van lewe) moet wees. Dit moet wees: 

• Welvoeglik (1 Thess.4:12) 

• Waardiglik voor die Here (Kol. 1:10)  

• As kinders van die lig (Ef.5:8)  

• Versigtig (Efes.5:15) 

• Waardiglik voor God (1 Thess.2:12) 

• Waardiglik ons roeping (Ef.4:1) 

• In die Gees (Gal.5:22-25) 

• Soos Jesus (1 Joh.2:6) 
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Toets  7 
Gedrag en Gewete 

 
 
1.  Is daar dinge wat “verkeerd” is vir ‘n Christen, wat nie spesifiek genoem word in die Bybel? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2.  Wat is die twee hoof bewyse waardeur ons bepaal of iets reg of verkeerd is? 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b.  ______________________________________________________________________________ 
 
3.  Hoe toon die bogenoemde dat iets verkeerd is? 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b.  ______________________________________________________________________________ 
 
4.  Wat is die “goue reël”? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
5.  Watter drie plekke in die Bybel gee ons die “reëls van gedrag” vir die Christen? 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 
6.  Watter soort gewete behoort ons te hê? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 


