
Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan 

 
Skrywer:  Sakkie Parsons 
 
Iemand skryf aan my en dan kom die volgende in die brief voor: 
 
“Ek het 'n vraag oor die Bybel: 1 Korintiërs 8, wat is die afgodsvleis wat die stukkie 
na verwys?“ 
 
Hier is dan hoe ek dinge rondom hierdie saak verstaan en in my eie lewe probeer 
uitlewe. 
 
Destyds in die stede buite Israel was daar geweldig baie heidense tempels. Die 
priesters ens. van hierdie tempels, het hulle oortollige offervleis aan die slaghuise en 
op die markpleine vir ekstra inkomste verkoop. 
 
Hoe verder jy van Israel, of dan van die Joodse invloedsfeer wegbeweeg het, hoe 
moeiliker was dit om vleis te kry wat nie aan die een of ander afgod geoffer was nie. 
 
Nou, in ‘n stad soos byvoorbeeld Korinte, was dit die geval dat daar eintlik geen vleis 
te kry was, wat nie aan die een of ander afgod geoffer was nie. 
 
Dit is dan nou ook verstaanbaar, ten minste vir my, want ek onthou nog baie goed hoe 
streng ek teenoor myself was kort na my bekering, dat ‘n nuut-gebore Christen in 
Korinte, wat nog eintlik ‘n pap baba in die gees is, niks, absoluut niks met iets 
waarvan sy/hy gered is, te doen wou hê nie en afgodsvleis sou verseker hoog, indien 
nie bo-aan, die taboe lys gewees het.  
 
Teen hierdie agtergrond skryf my groot held Paulus dan as volg. Eers sê hy, dat ‘n 
afgod niks is nie: 
 
1KOR 8:4  “Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat ‘n 

afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe Een.”  
 
Soos Paulus, weet jy en ek mos ook, dat dit wat die afgod is, is maar net ‘n versinsel 
in die afgod-aanbidder se kop. 
 
Ons weet mos daar is net een Here en een Verlosser, naamlik Jesus Christus. 
 
1KOR 8:5  “Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op 

die aarde is — soos daar baie gode en baie here is —  
1KOR 8:6  tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot 

Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.”  
 
Dan sê Paulus dat ons in ons optrede, en dit geld natuurlik in al ons optrede, dat ons 
moet onthou dat om ons is daar Christene wat dalk nie die kennis het, of so sterk is 
soos wat ons is nie en dat ons, wat vol van Jesus se liefde is, hulle altyd bo onsself sal 
konsidereer: 
 



1KOR 8:7  “Die kennis is egter nie in almal nie; maar sommige, nog altyd bewus 
van die afgod, eet dit as ‘n afgodsoffer, en hulle gewete, wat swak is, word 
besoedel.”  

 
Dan sê hy dat ons as Christene vry is om die afgodsvleis te eet, want die eet van 
daardie vleis neem ons nie nader of verder van ons Here af nie. Met ander woorde sê 
hy, dat om die afgodsvleis te eet, maak ons nie meer of minder geestelik nie. 
 
Dit, na my mening geld natuurlik ook vir ‘n menigte ander dinge waarmee ons van 
tyd tot tyd gekonfronteer en/of banggemaak word. 
 
Wanneer dit aan ons voorgehou word dat hierdie klipvoorwerp of daardie prent of 
tekening, of wat ook al, die een of ander gees of krag het: 
 
1KOR 8:8  “Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie; want as ons eet, het 

ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie.“ 
 
Dan sê hy, dat ons net nie hierdie heerlike vryheid moet misbruik en in die proses 
iemand wat nie so sterk soos ons is, laat struikel en val nie. As ek byvoorbeeld ‘n 
drankie of wat met ‘n skoon gewete kan drink, moet ek nou nie ‘n alkoholis wat tot 
bekering gekom het, aanmoedig om saam met my ‘n drankie te drink nie: 
 
1KOR 8:9  “Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien ‘n struikelblok 

word vir die wat swak is nie.  
1KOR 8:10  Want as iemand jou wat kennis het, aan tafel sien in ‘n afgodstempel, 

sal sy gewete, as hy ‘n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis 
aan die afgode te eet nie?  

1KOR 8:11  En moet die swakke broeder vir wie Christus gesterf het, verlore gaan 
deur jou kennis?”  

 
Hy sê dat indien ek deur hierdie heerlike vryheid wat ek het, ‘n mede-gelowige laat  
struikel of val, ek, en hoe verskriklik is dit nie, teen Jesus self sondig: 
 
1KOR 8:12  “Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is, 

seer te maak, sondig julle teen Christus. “ 
 
Hy sê dat dit so ‘n verskriklike gedagte is dat ek, kan jy sê, teen alle koste so ‘n 
situasie behoort te vermy: 
 
1KOR 8:13  “Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid 

geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. “ 
 
Ek noem net weer, dat ons moet onthou dat hierdie afgodsvleis “issue” in Korinte en 
hoe hulle dit moes hanteer, soos ek die Woord verstaan, vir ‘n menigte ander dinge in 
ons lewens geld. 
 
Die feit dat ek hierdie heerlike vryheid het, gee my nie die reg on dit in alle omstandighede uit te lewe nie. 

 

So - my vriendin/vriend, wat die dinge in die lewe om jou dan aanbetref: 



 
1KOR 10:25  “Eet alles wat in die slaghuis verkoop word sonder om navraag te 

doen, ter wille van die gewete.  
1KOR 10:26  Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan.”  
 
Met ander woorde vriendin/vriend. Geniet die lewe soos ‘n Christen die lewe behoort te geniet.  

 

Hoe behoort ek as Christen die lewe te geniet? 
 
1KOR 10:31  “Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot 

verheerliking van God.  
1KOR 10:32  Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die 

gemeente van God nie;”  
 
Want, soos my groot held Paulus ook aangehaal het, hoe heerlik om te weet: 
 
PSM 24:1  “‘n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid 

daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;” 
 
Groete, 
Sakkie 

E-pos:  bediening@sakkieparsons.co.za 
Webtuiste:  www.sakkieparsons.co.za 
Sel:                         083 457 6669 
         
Judas	1:24‐25	„Aan	Hom	nou	wat	magtig	is	om		julle	van	struikeling	te	bewaar	en	
julle	sonder	gebrek	voor	Sy	heerlikheid	te	stel	met	gejuig,		aan	die	alleenwyse	God,	
ons	Verlosser,	kom	toe	heerlikheid	en	majesteit,	krag	en	mag,	nou	tot	in	alle	
ewigheid!		Amen.”	
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereëlde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u 
volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die 
rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek 
ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 

 
 
 
 


