










Want alhoewel ek van almal vry 
was, het ek my aan almal 
diensbaar gemaak om soveel van 
hulle as moontlik te win. Vir die 
Jode het ek soos ‘n Jood geword 
om die Jode te win; vir die wat 
onder die wet is, soos een wat 
onder die wet is, om die wat 
onder die wet is, te win.  

 



Vir die wat sonder die wet is, 
soos een sonder wet—al is ek 
nie sonder die wet van God nie, 
maar onder die wet van 
Christus—om die wat sonder die 
wet is, te win; vir die swakkes 
het ek soos ‘n swakke geword 
om die swakke te win; vir almal 
het ek alles geword om in alle 
geval sommige te red.  

 



En ek doen dit ter wille van die 
evangelie, dat ek ‘n deelgenoot 
daarvan kan word.  
Weet julle nie dat die wat op die 
baan hardloop, wel almal 
hardloop, maar dat een die prys 
ontvang nie? Hardloop só dat 
julle dit sekerlik kan behaal.  

 



En elkeen wat aan ‘n wedstryd 
deelneem, onthou hom in 
alles—húlle nogal om ‘n 
verwelklike krans te ontvang, 
maar ons ‘n onverwelklike.  Ek 
hardloop dan soos een wat nie 
onseker is nie; ek slaan met die 
vuis soos een wat nie in die lug 
slaan nie.  

 



Maar ek kasty my liggaam en 
maak dit diensbaar, dat ek nie 
miskien, terwyl ek vir ander 
gepreek het, self verwerplik sou 
wees nie.  

 



En toe Jesus by die plek kom, kyk 
Hy op en sien hom en sê vir 
hom: Saggéüs, maak gou en klim 
af, want Ek moet vandag in jou 
huis bly. Hy maak toe gou en 
klim af en het Hom met blydskap 
ontvang.  

 



En toe almal dit sien, het hulle 
gemurmureer en gesê: Hy het by 
‘n sondige man tuisgegaan.  
Maar Saggéüs het gaan staan en 
aan die Here gesê: Here, kyk, die 
helfte van my goed gee ek vir die 
armes; en as ek van iemand iets 
afgepers het, gee ek dit 
vierdubbel terug.  

 



Toe sê Jesus aan hom: Vandag 
het daar redding vir hierdie huis 
gekom, aangesien hierdie man 
ook ‘n seun van Abraham is.  
Want die Seun van die mens het 
gekom om te soek en te red wat 
verlore was.  

 


