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1. 

Gemeente, broers en susters – kinders. 

Het u geweet dat daar op die oomblik, volgens beraminge, byna 30 miljoen slawe 

wêreldwyd is.  ŉ Mens sou dit nie kon dink nie.  Dit is skokkend dat daar in die tyd 

en die era nog so iets soos slawerny is.   

In die tyd van die Bybel was die verskynsel van slawerny glad nie vreemd nie. 

Regsdeur die Bybel, van die begin tot die einde, word daar na slawe en slawerny 

verwys.   

Blaai ons deur die Bybel sien ons dat Israel, God se volk ook baie jare slawe was.  

Nie net in Egipte nie, maar ook later in Assirië toe hulle tydens die Ballingskap 

weggevoer is.   

Blaai ons deur die Nuwe Testament vind ons ook dat daar na slawe en slawerny 

verwys word.  Jesus gebruik slawe in sy gelykenisse.  En terselfdertyd begin slawe, 

waar moontlik, Jesus se volgelinge word. 

In die tyd van die vroeë kerk, tot die eerste gemeentes net tot stand gekom het, was 

baie van die gemeentelede vrygekoopte slawe, asook slawe wat nog in kettings 

was. 

2. 

Verstaan ons egter wat slawerny beteken?  Wat beteken dit om iemand anders se 

besitting te wees? 

Mense het gedurende die antieke tyd gewoonlik op twee wyses slawe geword. 

• Die eerste was wanneer een stad teen ŉ ander stad, of een land teen ŉ 

ander land oorlog gemaak het, is die soldate wat gevang is weggevoer 

as slawe.  Dikwels is vroue en kinders gevange geneem, en is ook hulle na ŉ 



vreemde land weggevoer en het hulle daar as slawe gewerk.  ŉ Bekende 

voorbeeld hiervan, is die geskiedenis van Israel waarvan ons in die OT lees, 

toe Israel weggevoer is na Assirië en Babilon.  Daar het hulle as slawe 

gewerk. 

• Die tweede manier hoe mense slawe geword het, was omdat hulle iemand te 

veel geld geskuld het.  Om van die skuld ontslae te raak sou iemand dan sy 

kinders as slawe verkoop, of aan die skuldeiser gee.  Partymaal is hele 

gesinne as slawe geneem, omdat hulle te veel skuld gehad het. 

Wanneer jy slaaf was, het dit beteken dat: 

• ŉ Mens se vryheid word van hom weggeneem, en hy moet sonder 

vergoeding vir iemand werk. 

• ŉ Slaaf het die eiendom  geword van die persoon wat hom gekoop het.  Daar 

is in die antieke tyd gereeld slawemarkte gehou, waar die slawe-eienaars 

gebie het op die slawe.  Die slawe is gekoop en verkoop, net soos wat ŉ mens 

ŉ donkie of ŉ bees of ŉ perd sou koop of verkoop. 

• Die eienaar van die slaaf het absolute beskikkingsmag  oor hom of haar 

gehad.  As die eienaar nie tevrede met die slaaf was nie, of die slaaf het oud 

en siek geword, of hy is beseer, of hy was nie gehoorsaam nie, dan het die 

eienaar hom gewoon laat doodmaak.   

• Vroulike slawe is dikwels gebruik om baie kinders in die lewe te bring.  Die 

kinders wat so gebore is, was ook die eiendom van die eienaar.  Ons weet dat 

as ŉ boer se beeste of skape aanteel, is die kallers en lammers ook sy 

eiendom.  Netso was die slawe se kinders die eiendom van die baas.  

Eienaars het gewoonlik verkies dat dit manlike kinders moet wees, omdat 

hulle harder kon werk en ook as soldate gebruik kon word.  Die gevolg is dat 

baie dogtertjies met geboorte om die lewe gebring is.  

• Ons kan ons goed voorstel dat slawe in baie moeilike omstandighede gelewe 

het.  Hulle is gereeld geslaan, hulle het min kos gekry en moes lang ure werk.  

Daarom het die mense van die antieke tyd ŉ groter vrees vir slawerny gehad 



as vir die dood.  Om ŉ slaaf te wees, was om lewend dood te wees.  Dit het 

jou lewe sinloos gemaak.  Dit was ŉ doodsbestaan 

3. 

Geliefdes.  

Dit het ook somtyds gebeur dat slawe weer hulle vryheid verkry het.   

• Die eienaar kon besluit dat ŉ slaaf goeie diens gelewer het, en dan het hy aan 

die slaaf sy vryheid teruggegee.   

• Dit was ook moontlik dat ŉ familielid genoeg geld bymekaar gemaak het, en 

dan die slaaf gekoop het.  ŉ Pa kon byvoorbeeld sy seun loskoop.  Dit was 

vanselfsprekend ŉ geleentheid wat groot vreugde en blydskap gebring het  -  

as ŉ slaaf sy vryheid herwin het! 

Teen die agtergrond moet ons die teksvers en die woord “losgekoop” verstaan.  Die 

skrywer gebruik die bekende verskynsel van slawerny om die gemeentelede iets te 

verduidelik van hulle eie, konkrete situasie en hoe Jesus ingegryp het hulle lewens 

geheel en al verander het.   

Dit is netso van toepassing op elkeen van wat vanoggend hier sit.. 

Daar word aan elkeen van ons gesê: 

• Ons is losgekoop.  Die implikasie daarvan is dat ons slawe was.  Daarom 

word daar gesê dat ons losgekoop is uit ons oorgeërfde sinlose bestaan. 

Hierdie gedeelte verkondig aan ons dat ons almal slawe was, as slawe gebore 

want ons het die slawerny geërf.  Ons was slawe wat ŉ sinlose bestaan 

gevoer het, en nou is ons vrygekoop  –  ons is losgekoop uit ŉ sinlose 

slawerny en doodsbestaan. 

• Ons is egter nie losgekoop deur goud of silwer nie, maar deur die kosbare 

bloed van Christus.  Daarmee word verwys na die feit dat Jesus aan die kruis 

vir ons sondes betaal het, en ons so vrygekoop het uit die mag van die bose.  

Ons is nou nie meer slawe van die bose nie, ons is nie meer slawe wat ŉ 

sinlose en doodsbestaan voer nie, maar ons is vry!   



• Dit is belangrik om raak te sien dat hierdie Skrifgedeelte helder en duidelik 

verkondig dat dit nie onsself is wat ons bevry uit die mag van die sonde 

en die bose nie.  Ons kan onsself nie bevry nie –  maar Christus het dit 

gedoen.  Ons vryheid het ons dus 100% aan Hom te danke. Netsoos ŉ slaaf 

nie sy eie vryheid kan koop nie, so kan ons ook nie ons eie vryheid of redding 

bewerkstellig nie.  

• Ons is nou vry – nie om te maak wat ons wil nie, maar vry om God te dien en 

te verheerlik.  ŉ Christenmens is ŉ vry mens.  Hy is nie die eiendom van 

enige mens of mag nie, ons is nie slawe nie -  ons dien God omdat ons dit wil 

doen, omdat ons bevry is om dit te kan doen! 

4. 

Gemeente. 

Vandag het ons weer die voorreg om ŉ kind, in ons gemeente te doop. 

U wonder seker wat die doop met slawerny te doen het.  Wat het die doop en die 

woord “losgekoop” met mekaar te make? 

Die doop is ŉ kragtige getuienis en waarborg, wat God aan ons gee, dat ons nie 

meer slawe van die bose en die sonde is nie.  Ons is nie meer in die mag van ons 

eie bose begeertes nie.  Nee – Christus het ons losgekoop uit ons sinlose en 

oorgeërfde doodsbestaan!  En die wonder van die doop is  - ons ontvang die teken 

van Christus se bloed!  Die water waarmee ons gedoop word, is ŉ teken, ŉ 

sakrament, van Christus se bloed.  Ons word op ŉ simboliese wyse met die bloed 

van Christus gewas, gereinig van ons sonde. 

In die ou tyd was dit so dat ŉ slaaf baie keer gebrandmerk is.  Die eienaar het ŉ 

bepaalde embleem gehad, en al sy diere en slawe is daarmee gemerk.  Die boere 

doen dit vandag nog  -  om beeste te brandmerk.  In die antieke tyd is slawe 

somtyds op die voorkop gebrandmerk. 

Ons dra ook die teken van Christus op ons voorkop.  Ons het die teken van sy bloed 

ontvang.  Maar dit beteken die teenoorgestelde  -  waar ŉ slaaf se brandmerk 

beteken het dat hy sy vryheid verloor het, en die eiendom van iemand is, is die 

merk van Christus juis ŉ teken van vryheid! 



Ons wat gedoop is weet dat ons deur Jesus Christus bevry is.  Ons is vry van die 

mag van die bose, die dood en die sonde.  Ons is vrygemaak sodat ons vir God kan 

kies en God kan dien en verheerlik. 

Nou is die uitdaging wat elke ouer het, om sy kind te leer dat Christus hom of haar 

bevry het van die sonde en die dood en die bose.  Ons moet ons kinders leer om as 

bevryde mense te leef  -  nie as slawe van hulle sondige begeertes nie, maar as 

mense wat die Here met groot vreugde en dankbaarheid en vrymoedigheid en 

vreugde  dien. 

Ons broers en susters, moet weer vreugde vind in die feit dat Christus ons 

vrygemaak het.  Ons kan ons voorstel hoe bly ŉ slaaf sou wees as hy sy vryheid 

ontvang het.  Hy was in kettings en nou is hy vry.  Hy het geen toekoms gehad nie, 

maar nou is hy weer ŉ erfgenaam van sy Vader.  Sien die blydskap net vir een 

oomblik in jul geestesoog. 

En ons?  Ons is uit die grootste slawerny wat daar is bevry!  Ons is bevry van die 

sonde, die dood en die bose!  Christus het met sy bloed vir ons betaal!  Is dit nie 

rede om fees te vier, te juig en te jubel nie?  Selfs in die neerdrukkendste 

omstandighede kan ek vreugde in my Here vind, omdat Hy my bevry het. 

Miskien beleef ons iets van daardie vreugde by die doop van ŉ kind.  Want dit is 

wonderlike geleentheid wat getuig van God se genade, van God se liefde, van die 

vryheid wat Christus vir ons gebring het.   

Amen. 


