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Inleiding 
In die derde kwartaal 2016 fokus die gemeente van Somerstrand op LUISTER.  Ons gaan weer soos in 
die verlede die ekumeniese RCL (Revised Common Lectionary) leesrooster volg.  Dit gee vir elke week 
vier teksgedeeltes: twee uit die OT en die Psalms, en twee uit die evangelies en die res van die NT.  
Ander gemeentes is welkom om dié materiaal vir hulle eie gebruik aan te wend.  

STILTETYD 

Lidmate word uitgenooi om die vier tekste vir die week in hulle stiltetyd te gebruik.  Ons gee vir elke 
teks die skakel na die ooreenstemmende bydrae op Bybelskool.com.   Dit is vir jou gerief in dié 
boekie voorberei vir dié wat ’n gedrukte kopie verkies. 

KLEINGROEPE 

Kleingroepe word uitgenooi om die fokusteks te gebruik wat ook vir die volgende erediens gebruik 
sal word.  Dit sal die vorige Sondag op die aankondigings verskyn.   As metodiek stel ons voor dat die 
RUS, HOOR, LEEF luistersiklus gebruik word.  10 boekies met ’n leiersgids is beskikbaar by die 
kerkkantoor teen R50.  ‘n Kort weergawe vir stiltetyd is in dié boekie hieronder ingesluit. 

EREDIENSWERKGROEP 

Lidmate word uitgenooi om Dinsdagaande 18:00 deel van ’n eredienswerkgroep te word vir hierdie 
kwartaal.  Ons gebruik die fokusteks om saam te luister en onderskei wat die Here se Woord vir ons 
as gemeente is.  Die vergadering vir die toepassingsgeleentheid vir ons kinders skuif na 
Woensdagoggend 08:30. 

GAWES EN GEWOONTES 
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Lidmate word uitgenooi om Woensdagaande 18:00 by Ontdek jou Gawes (6 geleenthede) van 17 
Augustus tot 21 September in te skakel.  Daarna sal die die Bybelskool (bybelskool.com) oor Genesis 
hervat.  Daar word ook ’n nuwe Reisgenote (reisgenote.co.za) proses beplan waar ons 
geloofsgewoontes gaan inoefen op Dinsdagaande 19:00.  Dit begin 26 Julie. 

FOKUSTEKSTE 

Die voorgestelde preektekste kom uit Kolossense, Jesaja, Jeremia, Lukas en 1 Timoteus.  Die res van 
die begeleidende tekste kom uit Hosea, Hebreërs, Filemon, en Lukas.  Daar is soos altyd 10 Psalms 
vir dieselfde tyd. 

• 24 Julie 2016 Kolossense 2:6-15, (16-19); Hosea 1:2-10; Psalm 85; Lukas 11:1-13 

• 31 Julie 2016 (Sendingweek) Kolossense 3:1-11; Hosea 11:1-11; Psalm 107:1-9, 43; Lukas 
12:13-21 

• 07 Augustus 2016 Jesaja 1:1, 10-20; Psalm 50:1-8, 22-23; Hebreërs 11:1-3, 8-16; Lukas 12: 
32-40 

• 14 Augustus 2016 Jesaja 5:1-7; Psalm 80:1-2, 8-19; Hebreërs 11:29-12:2; Lukas 12:49-56 

• 21 Augustus 2016 Jeremia 1:4-10; Psalm 71:1-6; Hebreërs 12:18-29; Lukas 13: 10-17 

• 28 Augustus 2016 (Barmhartigheidsondag) Lukas 14:1, 7-14; Jeremia 2:4-13; Psalm 81:1, 10-
16; Hebreërs 13: 1-8, 15-16 

• 04 September 2016 Lukas 14:25-33; Jeremia 18:1-11; Psalm 139:1-6, 13-18; Filemon 1-21 

• 11 September 2016 1 Timoteus 1:12-17; Jeremia 4:11-12, 22-28; Psalm 14; Lukas 15:1-10 

• 18 September 2016 1 Timoteus 2:1-7; Jeremia 8:18 – 9:1; Psalm 79:1-9; Lukas 16:1-13 

• 25 September 2016 1 Timoteus 6:6-19; Jeremia 32:1-3a, 6-15; Psalm 91:1-6, 14-16; Luk 
16:19-31 

Die bydraes wat hier geplaas word, gee jou ‘n bietjie meer inligting oor die konteks waarin elke teks 
voorkom.  Jy hoef egter net die tekste te lees wat in die opskrifte aangegee word. 

Hoe om die stiltetyd boekie te gebruik 
Die Bybel moet ons lewe vorm. Daarvoor is dit nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons dit 
lees. Daardeur hoor ons die stem van God in die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg, en 
skryf die Gees ons in God se verhaal met die wêreld in. 

Een van die maniere wat gelowiges deur die eeue gebruik het om die Bybel só te lees, dat dit jou 
lewe beïnvloed, jou transformeer, is Lectio Divina, geestelike of  goddelike lees. 

Gebruik die volgende metode om hierdie tekste deur te werk: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 

HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref. 

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 
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• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  

LEEF 

Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.  

Week 1: 17-24 Julie 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: Kolossense 2:6-15, (16-19); Hosea 1:2-10; Psalm 85; 
Lukas 11:1-13.   

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 

HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.  

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  

LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer. 

 

Kolossense 2:6-19 – Geloof en gedrag word op Jesus as Here gebou 
Hier kom ons nou by die hart van die boodskap van hierdie brief.  Dit is duidelik dat Paulus hierdie 
brief skryf om sekere idees en praktyke wat begin posvat het in die gemeente se invloed teë te 
werk.  Dit is dus nie soseer die mense self – bv. dwaalleraars – wat aangevat word nie.  Hy vat eerder 
hulle idees en praktyke aan. 

Wandel in die Here – vers 6 

Let op hoe Paulus hier in vers terugverwys na die loflied op Jesus as Here – van beide die Skepping 
en Herskepping (1:15-20) – en dit dan gebruik as basis vir sy oproep aan hulle om hulle hele lewe te 
fokus op Christus Jesus. Aangesien hulle Hom as Here aangeneem het (nog beter gestel: Hom as 
Here ontvang het, soos dit in die Grieks staan), is dit net logies dat hulle verbonde aan Hom sal lewe. 

Die vertaling in verbondenheid met Hom lewe, beteken letterlik wandel in Hom.  Die Griekse woord 
wandel (peripateo) beteken in wese dat ander mense in jou lewenswandel – die manier wat jy 
lewe,  jou lewenstyl – sal sien dat jy die Here ontvang het en verbonde aan Hom lewe.  Dit moet dus 
sigbaar wees vir ander dat jou lewe om die Here draai.  Jou geloof en jou gedrag moet dieselfde 
wees. 

Paulus se verduideliking  van hierdie lewensverbondenheid laat my dink aan die metafoor van ‘n 
boom: gewortel en opgebou in Hom, bevestig in die geloof, en vervul tot oorlopens toe met 
dankbaarheid.   Dit het te make met die onsigbare en persoonlike dele van ons geestelike lewe 
(wortels en voeding), sowel as die sigbare en publieke dele daarvan (takke en vrugte).   In alles, waar 
jy alleen is, en waar jy in ander se geselskap is, moet dit duidelik wees dat jou lewe om die Here 
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draai, dat Hy die eerste plek in jou lewe inneem, presies soos Hy die eerste plek in die he elal inneem 
(1:15-20). 

Vermy leë filosofieë en ‘n selfgemaakte godsdiens – vers 7-15 

Dit beteken onder andere dat hulle nie aandag moet gee aan dinge wat Jesus se Heerskap in hulle 
lewens kan verdring of vervang nie. Dit is dinge soos: 

• Leë filosofieë wat eintlik op ‘n magiese verstaan van die wêreld berus. Dit sluit teorieë 
(letterlik filosofieë) en argumente (leë leringe) in, waarmee Paulus nie die filosowe as 
sodanig aanvat nie, maar dié in Kolosse wat inhoudsloos was en slegs op menslike tradisies 
en basiese okkultiese of astrologiese beginsels berus het (NAV se “wettiese godsdienstige 
reëls” vertaal die Griekse frase: ta stoicheia tou kosmos, wat eerder beteken: “die magte van 
die heelal” – O’Brien), en nie op Christus nie (2:8,20).  Dit moet vermy word deur te fokus op 
Jesus, as Here van alles, wat alle ander verduidelikings van hoe die wêreld werk, vervang.  

Vermy allerlei vreemde voorskrifte en visioene – vers 16-23 

Dieselfde geld die Joodse klem op die besnydenis. Die leringe daaroor moet vermy word deur te 
fokus op die doop wat ‘n vereniging met Jesus Christus is, en die geskenk van ‘n nuwe lewe inhou. 
Dieselfde geld ook sekere Joodse voorskrifte– dinge soos die reëls van wat jy mag eet of drink of 
waaraan jy mag vat of dan nou juis nie, feeste wat gevier moet word (jaarlikse feeste en die 
nuwemaansfees) en die hou van die sabbatdag.  Daarby was daar ook sprake van ‘n aanbidding van 
engele, en asketiese gebruike (streng beheersing van die liggaam – 2:23). 

‘n Swetterjoel vreemde invloede dus wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en 
hulle in bygeloof te laat verval. 

In Christus is hulle immers dood vir die invloed van die magte van hierdie wêreld (2:20).  En hierdie 
selfgemaakte leerstellings maak geen bydrae tot ‘n mens se verlossing nie (2:23).   Selfs nie eers die 
besnydenis is meer ‘n onderskeidingsteken van die Christen se geloof nie, net die werklikheid van 
Christus in elkeen se lewe (3:10).  Daarom maak Paulus beswaar teen enige vermenging van die 
geloof in Christus met selfgemaakte leerstellings, veral wanneer dit nog met jou saligheid verbind 
word. 

Dis waarom niemand jou kan voorskrywe oor allerlei nie, want jy het die hoogste verbintenis wat 
daar is en wandel deur hierdie lewe met die Here van die heelal aan jou sy.  

Hosea 1:2-10 – Hosea trou met die ontroue Gomer 
Die boodskap van die Twaalf Kleiner Profete begin in Hosea 1 met die tekening van die verhouding 
van God en die volk as ‘n huweliksverhouding. Die Here beskou dié verhouding egter as 
problematies, want dit is vir Hom asof Hy met ‘n prostituut getroud is.  

Daarom is dit dan ook sy eerste opgetekende opdrag aan Hosea om Gomer, ‘n prostituut, te trou en 
by haar kinders te hê. Hy sal self dus ervaar wat God ervaar, en die volk sal in Hosea se ervaring die 
wesenlike probleem van God se ervaring met hulle raaksien. 

Die hoofstuk word in twee dele geskryf, waarin 1:1-9 die opdrag van die Here en Hosea se uitvoering 
daarvan behels, waaraan ‘n boodskap van hoop gekoppel word in 1:10-12. 

1:1-9 – Hosea trou met die prostituut Gomer 

Let op dat Gomer reeds ander buite-egtelike het, of “hoerkinders” soos die BDV dit voorlopig 
vertaal, d.w.s. kinders wat gebore is uit prostitusie. Die drie kinders wat Hose a en Gomer 
gesamentlik het, kry name wat ook as boodskappe aan die volk dien: 

• Jisreël – Die naam van hierdie seun roep die verhaal van Jehu in herinnering wat die 
oordeelsopdrag van die Here, deur die profesie van Elisa, oorskry het, en meer bloed vergiet 
het as wat die Here hom beveel het. God se opdrag was om die koningshuis van Agab uit te 
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wis, en vir Isebel, sy vrou, wat in Jisreël gebly het. Jehu het egter soos ‘n mal mens tekere 
gegaan en nie net op grusame wyse almal uit die nageslag van Agab, die vroeëre koning van 
Israel, in Jisreël en Samaria, sowel as Isebel uitgewis nie, maar op die koop toe ook vir 
Ahasia, koning van Juda, sowel as sy broers, sonder enige sodanige opdrag van die Here. Dat 
van dié broers ook aan die Agabshuis verbind was via sy dogter Atalia, het hom nie in die oë 
van die Here verskoon nie. Gelukkig is een kind van Ahasia, Joas, vroeër in die tempel 
weggesteek, en kon later koning word, sodat die nageslag van Juda nie op dié punt 
heeltemal uitgesterf het nie. God soek gehoorsaamheid, ja, maar niks meer as wat Hyself 
beveel nie. Lees meer in my vorige bydrae: 2 Konings 9-10 – God soek volledige 
gehoorsaamheid. 

• Lo-Rugama (Sonder-ontferming) – Die naam van hierdie dogter simboliseer God se versaking 
van Israel in terme van vergifnis en beskerming. Juda sal wel sy ontferming bly geniet, in 
kontras met die uitwissing aan die hand van Jehu. 

• Lo-Ammi (Nie-my-volk-nie) – Die naam van hierdie seun simboliseer dat God die 
verbondsverhouding met die volk opsê, omdat dit deur hulle deurbreek is. Die sin  in die 
NAV: “Ek is nie julle God nie,” kan letterlik vertaal word met: “Ek is nie EK IS vir julle nie.” Dit 
is die naam waarmee die Here Homself aan Moses by die braambos bekend gestel het (Eks. 
3:14), wat die terugtrekking nie net van sy verbondsverhouding met hulle impliseer nie, 
maar ook die opsegging van die openbaring van sy teenwoordigheid by hulle. Terloops, dit is 
natuurlik ook ‘n naam wat deur Jesus in die NT op Homself van toepassing gemaak is, 
waarmee Jesus verklaar het dat Hy nou God se teenwoordigheid is by elkeen wat in Hom 
glo. Lees hier meer oor Jesus se Ek is-uitsprake in die Johannes evangelie. 

1:10-12 – “Julle is kinders van die lewende God”  

Die Here gee egter nógtans ‘n belofte vir die toekoms, ‘n tyd waarin Hy vir die somtotaal van elkeen 
wat deel van Israel is die lewende teenwoordige Here sal wees – ‘n getal wat soos die sand van die 
see sal wees en nie getel of gemeet kan word nie en daarom ‘n duidelike herinnering aan die belofte 
wat God aan Abraham gemaak het (Gen. 22:17). “Julle is kinders van die lewende God.” Inderdaad.  

Hierdie belofte van die Here kry ‘n nog dieper betekenis in die lig van die “EK IS” verwysing in vers 9. 
Die Here belowe dus dat sy verhouding met hulle so intiem en werklik sal wees soos wat Hy die pad 
met Abraham en Moses geloop het. En dié belofte sal geld vir elkeen wat deel van die Godsvolk sal 
word! 

Daarby belowe die Here ‘n eenheid tussen die onderskeie dele van die ryke van Israel en Jud a, onder 
een leier of hoof. Daarom, sê Hosea, kan hulle maar solank vir hulle broers sê: “Ammi (My volk)” en 
vir hulle susters: “Rugama (Ontferming)”. Die boodskap, wat eers in die toekoms sal waar word, kan 
solank in die hede omarm word. 

Ek kan nie anders as om dit met Paulus se visie in Kolossense te verbind nie: “Hy is die hoof van sy 
liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die Eersgeborene uit die dood, sodat Hy in alles die eerste 
plek kon inneem, want dit het God behaag om met sy volle wese in Hom te woon en deur Hom alles 
met Hom te versoen deur vrede te bring deur sy bloed aan die kruis, ja, alles op aarde en in die 
hemel.” (Kol. 1:18-20). Dié belofte van Hosea het dus in Jesus waar geword. 

Boodskap 

Die bedoeling van dié vreemde opdrag van die Here aan Hosea om met ‘n prostituut te trou, is 
bedoel om ons tot stilstand te ruk. Dit plaas ons voor die persoonlike vraag na die gehalte van ons 
eie verhouding met die Here. Ons moenie net vra, wat beteken God vir ons nie, maar eerder: “Hóé 
ervaar Hy vir ons?” Wat sou God oor ons sê, as iemand Hom sou vra na wat ons vir Hom 
beteken?!  Sou Hy kon sê, Hy ervaar ons as mense wat getrou aan Hom leef? Óf sou Hy ons ook 
ervaar as mense wat ontrou is aan Hom? 

http://bybelskool.com/2-konings-9-10-god-soek-volledige-gehoorsaamheid-en-niks-minder-nie/
http://bybelskool.com/2-konings-9-10-god-soek-volledige-gehoorsaamheid-en-niks-minder-nie/
http://bybelskool.com/jesus-se-ek-is-uitsprake/
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God soek immers gehoorsaamheid. Want dán kan ‘n mens die intimiteit en werklikheid van sy 
teenwoordigheid ervaar soos ‘n Abraham en ‘n Moses.  

Die boodskap van hoop lê in die Here se besluit om nógtans ook vir ons te sê: “Julle is kinders van 
die lewende God.” HY hou die verhouding met ons in stand, selfs al lewe ons nie altyd in 
gehoorsaamheid nie. Hy bly die Een wat Hom oor ons ontferm. Daaroor kan ons net dankbaar wees.  

Psalm 85 – Die verbintenis aan en verwagting van God vir uitkoms 
Dit is belangrik om in hierdie Psalm vers 2-4 van vers 5-8 te onderskei, iets wat meer duidelik in die 
2014 vertaling as in die 1983 vertaling gedoen word.  Anders maak die verandering in perspektief 
van vers 4 na 5 nie sin nie – “4U het u gloeiende toorn laat afkoel … 5moet tog nie langer op ons 
toornig wees nie!” 

Só kan ’n mens beter raaksien dat vers 2-4 terugverwys na God se herstel van die volk ná ’n tyd van 
woede (vers 4).  Dit kan verwys na enige episode in die Rigters- of Koningstyd, selfs na die terugkeer 
uit ballingskap.  Hy het die lot van die volk verander, hulle ’n nuwe toekoms gegee (vers 2).  Dink bv. 
aan die uitkoms in die tyd van Debora en Barak waarvan in Psalm 83 vertel is.  

Vers 5-8 is ’n bede dat die Here Hom nou weer oor hulle sal ontferm (vers 5), in ’n tyd waarin die 
volk weereens ervaar dat die Here vir hulle kwaad is (vers 6).  Hy is immers hulle Verlosser (vers 5) 
wat die lewe vir hulle weer nuut kan maak, sodat hulle hul vreugde in die Here kan vind (vers 7).  

• Indien vers 5-8 ’n gebed vóór die ballingskap is, is dit ’n gebed in ’n volgende tyd van toorn 
weens die volk se halstarrigheid en ongehoorsaamheid.   Dink bv. aan die volgende episode 
in die tyd van Gideon toe die volk weer aan verdrukking blootgestel is, waarna eweneens in 
Psalm 83 verwys word. 

• Indien vers 5-8 ’n gebed ná die ballingskap is, is dit waarskynlik in dié tyd toe hulle vreugde 
oor die terugkoms getemper is deur die swak omstandighede waarin hulle steeds in hulle eie 
land verkeer het en sommige dit steeds as God se toorn beleef het.   Hulle vra dus vir God se 
ingrype sodat die tempel, die stad en die gemeenskapslewe herbou kan word, waarvan die 
uitkoms in Esra en Nehemia vir ons vertel word. 

Die Psalm het dus ’n universele toepassing wat pas in enige tyd van ontwrigting waarin staatgemaak 
word op God se ingrype in die verlede as motivering vir ’n gebed vir omkeer in die hede. 

Die res van die Psalm, vers 9-14, bevat die verbintenis van die liturg namens die volk om na God te 
luister (vers 9) en ’n beskrywing van die verwagte oorvloedige uitkoms wat God sal bring vir dié wat 
vir Hom ontsag het (vers 10-14).  Die verbintenis aan en die verwagting van God is albei 
onontbeerlike elemente in die herstel van die verhouding met God wat die vrede in ons lewe laat 
aanbreek. 

“U was goed vir u land, Here”- vers 2-4 

God se vergewende karakter staan voorop in dié verse waar die nuwe toekoms wat Hy aan die 
nageslag van Jakob gegee het, gekoppel word aan die feit dat God die volk hulle sondes nie toereken 
nie en al hulle skuld kwytgeskeld het.  God se woede bedaar dus.  Sy gloeiende toorn koel 
af.  Daarop kan ‘n mens reken. 

“Ontferm U weer oor ons, o God, ons Verlosser – vers 5-8 

Die gebed van die Psalmis verraai egter hoe wispelturig die Godsvolk kan wees, omdat dit 
waarskynlik gebid word in ’n nuwe siklus van ongehoorsaamheid wat tot die straf van die Here gelei 
het.  Weereens word staatgemaak op God se karakter as Verlosser, dié een wat nie vir altyd kwaad 
bly nie.  Van Hom word gevra dat Hy die lewe weer nuut sal maak, op só ’n wyse, dat die volk weer 
hulle vreugde in die Here kan vind.  Hulle het behoefte aan die troue liefde van die Here wat sy 
reddende hulp skenk selfs al stel hulle Hom teleur. 
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“Sy verlossing is beslis naby dié wat vir Hom ontsag het” – vers 9-14 

Die Psalmis verbind homself plegtig aan die Here, waarskynlik namens die volk wat na hom luister, 
om te luister na wat die Here sê, want hy weet dit is die woorde wat vrede vir die volk sal 
bring.  Hoekom?  Want, “Hy praat oor vrede vir sy volk en sy getroue volgelinge.   Hulle moet net nie 
terugkeer na dit waarop hulle vertrou nie.” (vers 9 – 2014 vertaling). 

Saam met die verbintenis spreek die Psalmis sy verwagting uit dat die Here sy verlossing só sal bring 
dat daar sewe uitkomste vir die volk sal aanbreek: 

• “Daarmee sal eerbied weer ’n plek hê in ons land.” – eerbied vir God en vir die lewe (vers 
10b). 

• “Troue liefde en waarheid ontmoet mekaar,” – albei is nodig vir ’n stabiele gemeenskap 
(vers 11a), 

• “geregtigheid en vrede omhels mekaar.” – sonder geregtigheid kan daar nie vrede wees nie 
en sonder dat ’n mens nie doelbewus vrede najaag nie, kan daar ook  nie geregtigheid wees 
nie (vers 11b). 

• “Waarheid sal uit die aarde spruit,” (vers 12a), 

• “geregtigheid sal uit die hemel neerkyk.” – vers 11 se prentjie van liefde, waarheid, 
geregtigheid en vrede word hiermee as ’n omvattende hemelse en aardse werklikheid 
geskets (vers 12b). 

• “Daarby sal die Here gee wat goed is,” (vers 13a),  

• “en ons land sal sy opbrengs lewer.” (vers 13b).  

Die toppunt van dié uitkomste is egter die agste een, dat God sy mense sal besoek, dat Hy na hulle 
toe sal kom (vers 14).  Dit is die einddoel van alles, om in die teenwoordigheid van God te lewe. 

Boodskap van die Psalm 

Dit tref my hoe belangrik nie net die gebed om verandering in ’n mens se lewe is nie, maar ook die 
verbintenis aan en verwagting van God.  Die Psalm leer ons dat al drie elemente onontbeerlik is vir 
die herstel van ’n mens se verhouding met God en vir die ontvangs van die vrede wat Hy bring.   Ons 
moet met alles in ons bid vir verandering.  Ons moet net so vasberade onsself aan God verbind en 
sorg dat ons nie weer afdwaal nie!  En ons moet met net soveel oorgawe vashou aan die agtvoudige 
verwagting wat die Psalmis hier uitspel. 

Dit alles sal gebeur, omdat geregtigheid voor Hom uitgaan en die weg baan vir sy 
voetstappe!  Mensig, watter droom en visie om voor te bid, te lewe en na uit te sien! 

Lukas 11:1-13 – Gebed gebou op God se beloftes 
Ek plaas die gedeelte eers in die algemene konteks van die twee hoofstukke – Gefokus op God en die 
naaste – waarbinne dié perikoop val.  Daarna sal ek ‘n paar kort opmerkings maak oor die gedeelte 
vir vandag. 

Die vasbeslotenheid van Jesus tref my. Hy weet wat Hy moet doen.  En Hy weet wat die einde van 
daardie pad is.  Tog fokus Hy met passie op hierdie roeping, al beteken dit dat Hy soos Johannes die 
Doper met sy lewe daarvoor sal moet boet. 

Let op hoe Hy hindernisse op sy weg hanteer. Hy verteer nie met vuur dié wat Hom nie wil 
ondersteun op sy pad nie (9:52-56 -Samaritane), soos Hy die dissipels ook gekeer het om ander te 
verhinder wat ook goed doen, maar nie die pad saam met hulle loop nie (9:50). Hy laat dit Hom nie 
afsit nie, en bly op die pad wat Hy ingeslaan het. 
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Tog roep Hy ook steeds mense om Hom te volg, en spreek hulle aan as hulle die roepstem probeer 
ontduik. Hy doen dus wat Hy moet doen, nooi mense saam op dié pad, maar dwing hulle nie saam 
nie (9:57-62). 

In die proses stuur Hy nou die 72 twee-twee uit om op die pad na Jerusalem – elke plek waarheen 
Hy van plan was om te gaan – die evangelie te verkondig. Daarmee gee Hy aan die kerk ’n model van 
bediening wat, hoewel nie noodwendig op presies dieselfde wyse nie, nagevolg kan word. 

Hier kom ‘n mens nou ook agter waarom Hy nie sterker reageer op die weerstande of huiweringe 
nie. Afrekening kom aan die einde van die tyd, net soos die heerlikheid ook dan wag vir dié wat 
gehoorsaam is. Dit motiveer Hom, en vorm die rasionaal agter sy bedieningstyl.  

En wat vir Jesus geld, geld ook vir sy dissipels: wie na hulle luister, luister na Jesus, en wie nie luister 
na hulle nie, luister nie na Hom nie. 

Die blydskap van Jesus oor die sukses van sy uitstuur-opdrag roer my (10:21-22).  Wat begin het met 
’n alleen-pad wat Hy geloop het, opgevolg is deur die kern-groep van 12 dissipels uit te stuur, is nou 
ook suksesvol met 72.  God se plan, soos dit begin ontvou, werk inderdaad. 

Let op hoe Jesus dan drie groot lesse vir die dissipels leer: 

• Die feit dat hulle grense moet oorsteek soos die barmhartige Samaritaan (in kontras met 
dorpie wat Hom verwerp het) en hulle liefde vir God moet demonstreer in hoe hulle vir 
ander ’n naaste is (10:25-37).  Let op hoe dit ook ’n eksplisiete korreksie op die Farisese idee 
is, wat gedink het jy kan met God ’n verhouding via die wet hê, sonder om aandag te gee 
aan die wyse waarop hulle ander mense insluit. 

• Die feit dat Jesus en sy woorde die fokus van hulle lewe moet wees, en nie net om reg te 
staan en bedrywig te wees nie  – verhaal van Marta en Maria (10:38-42). 

• Die feit dat alles in ’n gebedsafhanklikheid van God gedoen moet word (11:1-13) waarby 
God se oorvloedige gewilligheid om te antwoord met ’n pragtige gelykenis uitgedruk 
word. 

Dan skuif Jesus se aandag na die skare mense, waaronder ’n klomp Fariseërs, en gee lering oor die 
impak van die koninkryk wat Hy verkondig, en spel dit uit in terme van: 

• die effek op die koninkryk van die duiwel, waarmee Hy duidelik die kloof tussen die twee 
uitwys – jy kan nie in altwee kampe wees nie (11:14-23); 

• die noodsaak van toewyding aan God as teenvoeter vir ’n terugval  in die mag van die duiwel 
(11:24-26 en 27-28) – “hoor en onderhou”; 

• die noodsaak om die tekens te kan onderskei – Jesus is hier, en mense weier om in sy lig te 
wandel (11:29-32 en 33-36); 

Die dwaasheid van die godsdienstige Fariseërs en wetgeleerdes wat hulle oor uitwendige goed 
bekommer, maar nie oor wat binne in hulle harte aangaan nie, en nie na Jesus kyk om sy boodskap 
te begryp nie, maar hoe om Hom uit te vang in ’n strik van een of ander aard – vir hulle, sê Jesus, 
wag daar net ellende (11:37-53). 

Lukas 11:1-13 – Gebed gebou op God se beloftes 

‘n Paar opmerkings oor die teks: 

 Jesus leer sy dissipels om te bid, soos Johannes dit ook gedoen het.  

 Hierdie gebed het net 5 bedes, anders as die gebed in Matteus 6.  Die gebed om God se wil 
in die hemel so ook op die aarde is uitgelaat, maar word vervang en uitgebrei met die 
gelykenis, opdrag en belofte wat daarop volg. 

 Die gelykenis wat Jesus vertel, illustreer God se gewilligheid om ons gebede te beantwoord.  
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 Die opdrag om te vra, soek en klop is ‘n kosbare uitnodiging om nie net die Here vir alles te 
vertrou nie, maar Hom direk daarvoor te vra.  Hy wil met ons in gemeenskap lewe.  

 Die belofte wat God gee, sluit die fisiese en konkrete dinge in waarvoor ons vra.  Die 
belangrikste is egter dat God ons sy Heilige Gees gee.  Dit is die beste gawe. 

Week 2: 25-31 Julie 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: Kolossense 3:1-11; Hosea 11:1-11; Psalm 107:1-9, 43; 
Lukas 12:13-21 

Die bydrae oor die Lukas teks wat hier geplaas word, is net ‘n oorhoofse inleiding en geld vir die 
volgende drie weke.  Dit sal dus nie herhaal word nie. 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 

HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.  

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde. 

LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.  

 

Kolossense 3:1-4:1 (1-11) – Leef as nuwe mense 
Paulus maak nou ‘n laaste fundamentele uitspraak oor hulle verbintenis met Christus Jesus v oor hy 
drie van die implikasies daarvan uitspel vir :  1) hulle gedagtes oor hulleself, 2) hulle lewenstyl en 
gedrag, en 3) al die verhoudings waarin hulle is. 

Rig julle gedagtes op die dinge daarbo – 3:1-4 

Dit is uiters belangrik om oor jouself vanuit jou verbintenis met Christus Jesus te dink.  Want dit 
beïnvloed alles.  Vir Paulus is die opstanding nie iets wat net met Christus gebeur het nie.   Dit is iets 
wat ook met ons gebeur, die oomblik as ons in Hom glo.  Ons status verander.  Ons is in Christus nie 
meer dood in ons sonde nie, maar opgewek in ‘n nuwe lewe.   Trouens, ons lewe is verborge in 
God.  En daarom is ons toekoms verseker.  Saam met Christus sal hierdie status aan die einde van die 
tyd vir almal bekend word, wanneer Christus weer verskyn. 

Daarom moet ons ons gedagtes rig op die dinge daarbo.  Paulus bedoel natuurlik nie dat ons net oor 
die hemel moet dink, en glad nie oor die aarde nie.    Dit spel hy juis in die volgende deel uit.  Die 
dinge van die aarde is dinge soos onsedelikheid, slegte begeertes en gierigheid.  Dit moet nie deel 
van ons denke wees nie.  Die dinge daarbo is dinge soos meelewendheid, goedgesindheid en 
verdraagsaamheid.  Dit moet ons denke volmaak. 

Leef as nuwe mense – 3:5-17 
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Dit is ongelooflik hoe elke woord wat Paulus hier skryf van betekenis is.  ‘n Mens kan uitvoerig uitwy 
oor hoe Paulus die ou lewe beskrywe wat afgelê moet word (3:5-11 – 2 groepe van 5 sondes elk 
word genoem) en hoe hy dan beskrywe hoe die nuwe lewe geleef moet word (3:12-17 – 15 deugdes 
of karaktertrekke word genoem).  Eintlik kan ‘n mens ‘n paar maande hieroor nadink, en daar sal 
elke dag nog dinge wees wat vir jou nuut oopgaan!  Tyd en ruimte ontbreek my egter.  Daarom maak 
ek net ‘n paar opmerkings hieroor: 

• Ons het ‘n prentjie nodig van die tipe mens wat God wil hê dat ons moet wees.  En die 
prentjie wat Paulus hier kies, is dat ons vernuwe moet word na die beeld van ons 
Skepper.  Dit beteken dat ons moet groei tot die volle kennis van God, want Hy is ons 
Skepper. 

• Dit is waarom dit so onsinnig is om klem te lê op jou afkoms (Griek of Jood), jou vorige 
godsdiens (besny of nie besny nie), jou taal of jou kultuur (onbeskaaf) of jou klas (slaaf of 
vry).  Daar is net een ding wat belangrik is, en dit is of jy in Christus glo of nie, en of Hy in jou 
lewe of nie. 

• En belangrik: die prentjie wat Paulus skilder van die beeld van ons Skepper is nie sy Almag, 
of Alomteenwoordigheid, of sy Skeppingsmag nie … maar sy karakter.   En dit is wat in ons 
moet groei: meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid en 
verdraagsaamheid.  Dit is hoe God is.  Dit is hoe ons moet wees. 

• Dit is waarom ons met mekaar geduldig moet wees, en mekaar moet vergewe … want dit 
gebeur nie oornag nie!  Ons moet bo alles mekaar liefhê, sodat ons nie deur onderlinge 
verskille uitmekaar gedryf word nie, veral nie verskille soos afkoms, taal, kultuur of klas 
nie.  Selfs nie ons verskille in die wyse waarop ons die karaktertrekke van die nuwe lewe al 
vertoon of nie, moet ons verlei om onderskeid te maak tussen gelowiges nie.  

• Let op hoe Paulus sê dat die vrede wat Christus gee die deurslag in ons lewe moet gee.   Dit 
moet letterlik skeidsregter speel tussen verskillende opsies. 

• En ek kan nie nalaat om ook op die koop toe klem te lê op Paulus se aandrang dat die 
boodskap van Christus in sy volle rykdom in ons moet bly nie.  Ons moet mekaar daarin 
onderrig en sorg dra dat almal van ons tot die volle kennis van God groei.  

• En dan is daar nog die dankbaarheid waarvan ons moet sing … op allerhande maniere …  

Leef in verhoudings soos die Here verlang – 3:18-4:1 

Let op hoe Paulus drie tipe verhoudings beskryf: huweliksverhoudings, gesinsverhoudings en 
arbeidsverhoudings.  Dit word deur geleerdes ‘n “huistafel” genoem, omdat al drie verhoudings 
tipies in ‘n huishouding voorgekom het. 

Dt is belangrik om die vorige twee perikope se boodskap in berekening te bring in wat Paulus hier 
oor die drie verhoudings sê.  Die verbintenis met Christus Jesus (3:1-4) en die karakter van God (3:5-
17) moet die vertrekpunt vorm vir die wyse waarop in elkeen van hierdie verhoudings opgetree 
word.  Dit wil sê, die spesifieke opdragte wat hy aan die onderskeie persone in die verhoudings gee, 
moet verstaan word in die lig van Jesus se Heerskappy en die karakter van God wat in ons gevorm 
moet word. 

Dit beteken onder andere dat ‘n mens versigtig moet wees om die opdrag aan bv die vroue, kinders 
en slawe as ‘n billike en regverdige verwagting van die mans, ouers en eienaars te verstaan.   Dit sou 
tot misbruik aanleiding kon gee deur mans, ouers en eienaars, veral as dit onaf hanklik van hulle eie 
opdrag tot liefhê, genaakbaarheid, en regverdige, billike gedrag hanteer word.   Dieselfde geld die 
opdragte aan die mans, ouers en eienaars.  Die gebreke van mans, ouers en eienaars kan baie maklik 
as beskuldigings teen hulle gebruik word, sonder om ag te slaan op die vroue, kinders en slawe se 
eie optrede. 
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Die opdrag tot onderdanigheid (wat natuurlik wedersyds is – in Ef 5:21 brei Paulus hierop uit om 
enige misverstand in hierdie brief aan Kolossense te voorkom), liefhê, gehoorsaamhei d, die 
vermyding van foutvinderigheid, opregtheid, en reg en billikheid moet du seerder op ‘n positiewe 
wyse  aangegryp word om daardeur die karakter van God aan ander ten toon te stel.   Dit sal ons 
almal motiveer en aanmoedig om te leef as nuwe mense. 

Hosea 11:1-11 – My hart is diep ontroer in My, die deernis brand in My 
Dis interessant dat die verhouding van God en Israel hier nie as ‘n huweliksverhouding geteken word 
nie, maar as dié tussen ‘n pa en sy seun. Daarmee word die moontlike seksuele konnotasies van die 
vrugbaarheidsgodsdienste vermy waarmee die huweliksmetafoor wat vroeër in die boek gebruik is, 
geasossieer kon word, sodat die kontras met die Baälgodsdiens helder hier getrek kan word.  

In Eksodus 4:22 was die boodskap aan farao: “Israel is my oudste seun.” Dit was die aanleidende 
oorsaak vir die Uittog uit Egipte, soos Hosea hier verklaar: “Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom al 
liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.” (BDV). 

In die NT word dié vers met die kort verblyf van Jesus saam met sy ouers in Egipte verbind, toe die 
Here hulle opdrag gegee het om die toorn van Herodes te vermy deur ‘n tyd daar te gaan bly 
voordat hulle in Nasaret hulle gaan vestig het (Matt. 2:15).  Jesus word daarmee in kontras met die 
volk in die 8ste eeu geteken, want anders as hulle, het Jesus gedy in die verhouding met God en aan 
Hom gehoorsaam gebly tot die einde toe. 

Hosea draai egter nie doekies om in sy beskrywing van die frustrasie wat die Here beleef het in sy 
verhouding met Israel nádat Hy alles in sy vermoë gedoen het om hulle status van ‘n slawevolk in 
Egipte na dié van ‘n vry en selfstandige volk in hulle eie land verander het. Hulle wou egter nie erken 
dat God hulle versorg het nie, en het hulle lojaliteit verskuif na die Baälgodsdiens toe.  

God se straf is die ballingskap weens hulle keuse om onderdanig aan Assirië te word. Dié juk 
waaronder hulle hulleself geplaas het met die alliansie met die Assiriërs sal nie net hulle 
selfstandigheid wegneem nie, maar hulle weer die status van ‘n slawevolk laat inneem. 

Die Here se band met Israel word egter nie só maklik verbreek nie. Sy worsteling met die gevolge vir 
sy volk van die selfopgelegde Assiriese juk waaronder hulle ingeskuif het, openbaar sy diep liefde vir 
hulle: “Hoe kan Ek jou prysgee … My hart is diep ontroer in My, die deernis brand in My.” (BDV).  

Die Here kry dit nie oor sy hart om hulle te oordeel soos Hy met die mense van Adma en Sebojim 
gedoen het in die tyd van Abraham nie, waar hulle saam met Sodom en Gomorra omgekom het 
weens die gewelddadigheid van hulle gemeenskapslewe (Gen. 19; Deut. 29:23). 

Daarom verkondig Hosea dat die Here nie uiteindelik heeltemal vernietigend wil optree teen sy volk 
nie. Hy is immers nie so gewelddadig soos die volk self in hulle onderlinge gemeenskapslewe nie: “Ek 
is God, nie ‘n mens nie – die Heilige in jou midde; Ek sal nie in woede kom nie.” (BDV) Daar sal ‘n 
oorblyfsel bly wat die Here sal volg en sal terugkom wanneer die Here soos ‘n leeu vir hulle brul (vers 
10). 

En ons weet dat dít wel gebeur het. Aanvanklik het Assirië mense van ander nasies gebring om hulle 
in die plek van die Israeliete te vestig in Samaria en die res van die noordryk (2 Kon. 17). Toe dinge 
nie goed gaan nie: “omdat hulle nie presies weet watter verering hulle aan die God van die land 
verskuldig is nie,” het die koning ‘n aantal weggevoerde priesters laat terugkom om die mense te 
leer.  Lees meer hieroor in my bydrae: 2 Konings 16-17 – Hulle het agter afgode aangeloop wat niks 
is nie en so het hulle self niks geword. 

Dit het egter nie regtig die gewenste uitwerking gehad nie, en die gemengde bevolking het ‘n 
gemengde godsdiens gehandhaaf vir die volgende paar eeue. Daarom dat Jesus vir die Samaritaanse 
vrou, een van die afstammelinge van dié mensegroep, sê: “julle aanbid sonder om te weet wat julle 
aanbid” (Joh. 4:22). 

http://bybelskool.com/2-konings-16-17-hulle-het-agter-afgode-aangeloop-wat-niks-is-nie-en-so-het-hulle-self-niks-geword/
http://bybelskool.com/2-konings-16-17-hulle-het-agter-afgode-aangeloop-wat-niks-is-nie-en-so-het-hulle-self-niks-geword/
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‘n Deel van die noordryk het egter ook as immigrante in Juda kom woon en deel van die volk gewo rd 
(2 Kron. 30:25 – vgl. ook 1 Kron. 9:3 en 2 Kron. 15:9 waar van hulle gepraat word). Ons lees ook dat 
die Judese koning Hiskia van die agtergeblewe noordryk mense uitgenooi het om die Paasfees te 
kom vier in die tyd ná die ballingskap. Dié mense uit Efraim, Manasse, Issaskar en Sebulon het juis 
nie mooi geweet hoe hulle hulself moes reinig vir die Paasfees nie! 

Ná die ballingskap van die suidryk in 586 v.C. het daar ook ‘n aantal mense van die noordryk wat 
verstrooi is met die eerste ballingskap in 722 v.C. by die oorblyfsel in Jerusalem in die tyd van 
Jeremia kom aansluit (Jer. 40:12), hoewel dit ‘n tyd van chaos was en baie van hulle toe doodgemaak 
is en ‘n verdere uittog na Egipte plaasgevind het. Die edik van Kores van Persië dat die Jode kan 
terugkeer in 538 v.C. het ook geïmpliseer dat enigiemand in sy breë wêreldryk wat met die Joodse 
volk geassosieer was, kon terugkeer (Esra 1). 

Boodskap 

Ons sien hier die begin van die ontwikkeling van die idee van die oorblyfsel. Dit verkondig dat God se 
liefde en sy genade groter is as sy oordeel. Hy is nie soos die mense wat voor die voet vernietig nie. 
Daarvoor is Hy te anders, te heilig, te vol van liefde en deernis. Dit is ‘n idee wat deur Jesaja, sy 
tydgenoot, en deur Jeremia en Esegiël verder ontwikkel sou word en in die NT as deel van die 
Godsbewussyn hanteer sou word, soos Paulus bv. in Romeine 9-11 sou argumenteer. 

Daarin lê ook die hoop van die evangelie opgesluit soos Jesus dit in die evangelie van Johannes 
uitgedruk het: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in 
Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” (3:16). Dít is ‘n belofte wat uiteindelik 
dus nie net vir die Jode van belang was nie, maar vir elke mens regoor die wêreld.  

Psalm 107 (1-7, 43) – God is goed en getrou – aan sy liefde is daar geen einde nie 
Die eerste drie Psalms funksioneer gesamentlik as ‘n inleiding vir die vyfde Psalmboek.  In die breë 
handel dié drie Psalms oor vryheid, veiligheid en verhoring. 

• Psalm 107 handel oor die vryheid wat God in ‘n verskeidenheid van kontekste gegee het, 
veral ná die ballingskap. 

• Psalm 108 handel oor die veiligheid wat die Godsvolk ervaar in die oorwinning wat God gee, 
al is daar nog talle dinge wat nie reg is nie. 

• Psalm 109 handel daarom oor die gebed om verhoring te midde van vele uitdagings om die 
redding van die Here voluit te kan ervaar. 

Daarom begin die Psalms dan ook met ‘n  refrein wat gelowiges as lewensmotto kan gebruik. Dit 
sluit mense in wat reeds bewus is van die vryheid en veiligheid wat die Here bring.  Dit sluit egter 
ook mense in wat maar al te bewus is van die uitdagings wat daar steeds bestaan. Dinge waarvoor 
die Here nog uitkoms moet bewerk.  Dinge waarvoor Hy nog hulle gebede moet verhoor. 

Die refrein is dan ook die inleiding van die hele vyfde Psalmboek: 

“Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!” 

Daarmee gee die Psalmis vir gelowiges van alle tye beide ‘n belydenis en ‘n gebed, ‘n lofprysing en ‘n 
herinnering, ‘n stelling oor God se karakter en ‘n sug na God se ingrype in hierdie wêreld.  Iets wat jy 
vandag kan neerskryf of memoriseer en as gebed die volgende tyd kan gebruik: “Loof die Here, want 
Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!” 

Met hierdie inleiding kan jy die Psalm nou lees en fokus op wat jou tref.  Ek sal in die boodskap die 
twee dinge uitlig wat vir my sentraal staan in die Psalm. 

Om jou te help, kan jy my indeling van die struktuur van die Psalm in gedagte hou: 
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• GOD IS GOED – 107:1-3. Die Psalm begin met die motief van die terugkeer na hulle land as 
bewys van God se getrouheid.  Dit bewys dat God goed is, dat aan sy liefde daar geen einde 
is nie.  Dit is daarom ook ‘n dankpsalm. 

• GOD SE LIEFDE HET GEEN EINDE NIE – 107:4-43. Die Psalm beskrywe God se goedheid aan 
ses groepe wat Hom daarvoor moet prys.  Sy liefde het immers geen einde nie. 

• God het verdwaaldes by die regte pad uitgebring (4-9). Waar verdwaaldes in die woestyn 
gesmag het na water om te drink en kos om te eet – moontlik met die Eksodus uit Egipte as 
agtergrond – het God hulle hulpgeroep gehoor en hulle uit hulle ellende gered.  Hy het hulle 
op die regte pad gebring (vgl. Ps. 1).  “Hy het die goeie in oorvloed gegee aan dié wat honger 
gely het.” 

• God het gevangenes bevry (10-16). Die beskrywing van die donker, die diep duisternis, die 
feit dat hulle gevangenes in ellende en in boeie was, dui waarskynlik op die ervaring van die 
ballingskap.  Die rede daarvoor word ook aangegee: hulle verset teen die bevele van 
God.  “Hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan.”  In hulle nood het hulle 
egter om hulp geroep en God het hulle bevry uit hulle ellende.  

• God het dwase rebelle tot inkeer gebring (17-22). In ‘n voorsetting van die vorige 
beskrywing word gefokus op die dwaasheid van ‘n rebelse optrede teenoor God.   Dit laat jou 
selfs aan kos walg, só swaar is die ellende van rebelle.  Maar, God hoor selfs rebelle se 
hulpgeroep en maak hulle met een woord gesond.  Interessant dat rebellie hiermee eintlik 
as ‘n soort siekte geteken word! 

• God het seevaarders veilig uit hulle nood gelei (23-32). ‘n Mens het al by die profeet Jona 
kennis geneem van die nood wat seevaarders kan ervaar op die oop see, en hier word hulle 
nood geteken as dinge swaar gaan op die groot waters.  Maar, soos dit God is wat 
wonderdade op die diep waters doen, só kan Hy hulle ook na veiligheid en vryheid lei.  Waar 
God ‘n mensestem hoor roep, dáár luister Hy, maak die stormwind stil en gee kalmte: “God 
het hulle veilig gelei na die hawe waar hulle wou kom.” Jare later sou Jesus dit konkreet 
illustreer vir sy eie dissipels: Markus 4:30-41 – Het julle dan nie geloof nie? en Matteus 8 – 
Jesus herstel gemeenskap en bevorder geloof met gesprek en genesings. Ook Paulus sou dit 
ervaar dat God IN die storm bewaring skenk: Handelinge 27:1-28:31 – Paulus verkondig die 
evangelie in Rome. 

• God het die dorre aarde en sy mense weer geseën (33-38). Waar God is, daar kan die 
woestyngebied eintlik nie anders as om ‘n rietvlei, ‘n fonte inwêreld te word nie.  God se 
goedheid sluit dus selfs die omgewing in.  Daar kan honger mense hulle vestig en floreer 
omdat hulle gedy in die seën wat die Here skenk. 

• God het magtiges verneder en armes beskerm teen verdrukking (39-41). Die Psalmis is 
egter ook bewus van die feit dat mense, veral armes, dit soms hotagter het waar magtiges 
hulle verdruk, al het die armes geen skuld daaraan nie.  Waar mense dus verminder en 
wegkwyn onder die druk van teëspoed en moeilikheid, daar bring die Here ook omkeer, 
beskerming en seën. 

• GOD IS GETROU – 107:42-43. Die Psalm eindig met die waarneming dat waar opregtes dié 
dinge sien, is hulle bly. Die NAV vertaal die tweede deel van vers 42 regtig problematies: 
“alle onreg het tot ‘n einde gekom”.  Dit is regtig nie ‘n goeie vertaling van die welliswaar 
moeilike frase nie.  Die OAV het dit gehad as: “maar alle ongeregtigheid hou sy mond toe”, 
wat al beter is. Die BDV vertaal: “maar almal wat onreg doen, hou hulle monde toe.” Dit 
beteken dat God se getrouheid die monde van die onregverdiges snoer. Ek het veral gehou 
van dié vertaling: “Good people see this and are glad; bad people are speechless, stopped in 
their tracks.” (The Message).  Opregtes is dus bly omdat die dade van God se getrouheid wys 
dat God in staat is om die onreg en verdrukking om te keer. Die punt is dat God se goedheid 

http://bybelskool.com/jona/
http://bybelskool.com/markus-430-41-het-julle-dan-nie-geloof-nie/
http://bybelskool.com/matteus-8-jesus-herstel-gemeenskap-en-bevorder-geloof-met-gesprek-en-genesings/
http://bybelskool.com/matteus-8-jesus-herstel-gemeenskap-en-bevorder-geloof-met-gesprek-en-genesings/
http://bybelskool.com/handelinge-271-2831-paulus-verkondig-die-evangelie-in-rome/
http://bybelskool.com/handelinge-271-2831-paulus-verkondig-die-evangelie-in-rome/
http://bybelskool.com/bybel-direkte-vertaling-bdv/
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en getrouheid bose mense en onreg stilmaak.  Daarom moet ons sonder ophou daaroor 
praat en God daarvoor loof. 

Let op hoe God se liefde in die middelste deel van die Psalm al die bekende ruimtes van dié tyd 
insluit: die aarde en die see, die ballingskap en die beloofde land, die magtiges en die armes, hoewel 
die magtiges dit nie besonder positief sou ervaar het nie! 

Let ook op hoe God se genade telkens kom waar daarvoor gebid en gesmeek word. 

God is goed.  Hy is regtig goed.  Aan sy liefde is daar geen einde nie.  Hom kan jy vertrou.  Loof die 
Here! 

Boodskap 

Ek wil fokus op twee goed in die Psalm wat my tref. 

Let in die eerste plek op hoe Psalm 107:7 vir Psalm 1:6 in herinnering roep. 

• Psalm 107:7 sê: “Hy het hulle op die regte pad gebring en by ’n bewoonde stad laat uitkom”.  

• Psalm 1:6 sê: “die Here leidie regverdiges op hulle pad” wat eintlik ’n vertaling is van die 
Hebreeuse frase: “die Here  ken die pad van die regverdiges”.  Die NIV vertaal dit met: “the 
Lord watches over the way of the righteous”. 

Die feit dat God met die Godsvolk in verhouding is, dat Hy hulle ken, dat Hy hulle beskerm, beteken 
dat hulle bestemming die gevolg is van God se beskerming.  Daarvan sing Psalm 107 in aansluiting by 
Psalm 1 se belydenis. 

Let in die tweede plek op na die insig wat opdaag in dié Psalm.  Die wysheid wat die Psalmis aan ons 
wil deurgee, word in vers 43 só opgesom: 

“Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee, hulle moet let op die Here se dade van trou.”  

Daar gaan nog baie uitdagings wees, beide in terme van veiligheid en verhoring soos dit in d ie 
volgende twee Psalms aangeroer gaan word. Maar, die wyses, die verstandiges, fokus hierop.   Hulle 
gee ag op die bewys van God se trou in die verlede as ‘n inspirasie en motivering om God vir die 
hede en die toekoms te vertrou. 

Geen wonder dat dié God geprys moet word nie, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde 
nie. 

”2So moet die mense sê wat deur die Here bevry is, dié wat Hy uit hulle nood bevry het.”  

Hoekom? 

“Want God is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.   Loof die Here!” 

Lukas 12:13-21 – Gelykenis van die ryk dwaas 
Ek lewer weereens eers kommentaar oor die twee hoofstukke – God sorg vir sy kinders in gevaar –  
waarin die perikoop val en maak dan ‘n paar opmerking daaroor aan die einde.  

Met ‘n groeiende skare wat om Jesus saamdrom, waarsku Jesus nou die dissipels teen die 
aansteeklike skynheiligheid van die Fariseërs wat hulle ware self wegsteek agter uiterlike vertoon.  

Let op hoe Hy sy dissipels sy vriende noem en aanmoedig om aan God getrou te bly, want Hy kan vir 
hulle sorg, nie noodwendig van gevaar nie, maar juis in gevaar. En Jesus koppel dit aan die werk van 
die Heilige Gees wat God nou ook aan gewone mense gee. 

In twee gelykenisse skilder Jesus eerstens aan die skare die dwaasheid van ‘n gejaag na geld en nie 
na God toe nie (gelykenis van die ryk dwaas – 12:13-21).  In die tweede plek rig Hy Hom weer tot die 
dissipels en lê klem op God se sorg (gelykenis van die lelies van die veld – 12:22-34, geleen uit 

http://bybelskool.com/psalm-1-geseend-is-die-wat-hul-vreugde-in-god-vind/
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Matteus se weergawe van die Bergrede), waarskynlik omdat vrae hieroor by hulle sou opkom, veral 
omdat hulle alles verlaat het om Jesus te volg. 

Hy vervolg met ’n oproep tot waaksaamheid in die gelykenis van die waaksame slaaf (12:35-48) 
sowel as ’n uitspel van die onvermydelike konflik wat sal kom weens hulle getrouheid aan Hom 
(12:49-53). 

Lukas sluit die hoofstuk af met Jesus se oproep aan die skare om die tekens van die tye te 
beoordeel  (12:54-56) en self te besluit wat die regte ding is om te doen (12:57-59) wat waarskynlik 
terugverwys na die persoon wat in 12:13 gevra het dat Jesus regter speel in erfsake, maar ook breër 
kon gewees het na die verskil tussen Sy lering en dié van die Fariseërs.  

Dié interpretasie word versterk deur die sterk appèl wat Jesus aan die skare rig om hulle te bekeer 
tot God (13:1-5) en vrugte te dra wat daarby pas, anders sal hulle soos ’n onvrugbare vyeboom 
uitgekap word (13:6-9). 

Jesus vat weer die Joodse leiers aan oor hulle interpretasie van wat mag en wat mag nie op ’n 
sabbatdag, deur ’n vrou op die sabbatdag te genees, tot skaamte van sy teëstanders, en tot blydskap 
onder die skare (13:10-17).  Daarmee illustreer Jesus die krag van die koninkryk wat nie ingeperk kan 
word deur die stiksienigheid van die leiers nie, soos mosterdsaadjies en suurdeeg ook ’n impak het 
baie groter as hulle fisiese grootte (13:18-21 – gelykenisse van die mosterdsaadjie en die suurdeeg). 

Dit beteken ook dat die krag van die koninkryk van God se werk afhang, en nie van die werk van 
mense wat probeer om uit eie krag dit te beërwe nie.  Daarvoor is die deur daarheen te smal (13:22-
30)!  Dit is net dié wat deur God self aangeraak word, wat die pad sal vind daarheen.  

Hoofstuk 13 sluit met ’n interessante tussenspel af, waar sommige van die Fariseërs Jesus wil 
waarsku oor Herodes se aggressie (in kontras met sy onsekerheid in 9:7-9), en Jesus sy heerskappy 
bevestig deur die tyd en plek van sy dood op sy eie terme te kies (13:31-35). 

Lukas 12:13-21 

‘n Paar opmerkings: 

 Die gelykenis van die ryk dwaas word gekoppel aan die versoek dat Jesus die regter speel in 
erfsake. Hy lewer dus in die eerste plek kommentaar op die aandrang op ‘n regverdige 
bedeling in hierdie lewe, eerder as om te sorg dat ‘n mens ryk in God is met die oog op die 
lewe hierna, al ly jy ook onreg in hierdie lewe.   

 Jesus lewer in die tweede plek nog skerper kommentaar met die gelykenis op die geweldige 
versoeking wat gierigheid op ons almal het.  Die lewe is onseker en die versameling van 
rykdom kan futiel blyk te wees as jou lewe skielik tot ‘n einde kom.  Gierigheid dwarsboom 
ons Godsvrug.  Vergelyk die verdere gelykenis oor die sorge van die lewe wat net hierna 
vertel word.  Ons kan God vertrou vir wat ons nodig het in die lewe.  

 Jesus lewer waarskynlik ook in die derde plek kommentaar op die Fariseërs wat nie in hulle 
verhouding met God groei nie, veral nie deur die boodskap van Jesus te aanvaar as die goeie 
nuus nie. 

Week 3: 01-07 Augustus 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: Jesaja 1:1, 10-20; Psalm 50:1-8, 22-23; Hebreërs 11:1-3, 
8-16; Lukas 12:32-40 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 
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HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.  

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  

LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.  

 

Jesaja 1:1,10-20 – Julle ken My nie 
Hoofstuk 1-5 vorm ’n eenheid en handel oor die saak wat die Here teen sy volk het.   Hoofstuk 6 
handel oor die roeping van Jesaja as profeet, wat terugverwys na die eerste deel en ook die tweede 
deel, hoofstuk 7-12 inlei.  Daar word gefokus op die belofte aan Agas, ’n belofte wat hy verspeel het, 
maar wat op uitnemende wyse in Jesus eeue later vervul is.  Die eerste van ’n aantal oordele oor die 
nasies – die een oor Assirië – word tussenin in hoofstuk 10 vertel. 

Die profeet Jesaja het oor ’n lang tydperk opgetree, regdeur die koningstydperke van Ussia (word 
ook Asarja genoem in 2 Kon 15:1), Jotam, Agas en Hiskia in Juda – ongeveer van die jaar 740 – 697 v 
C, die sterfjare van onderskeidelik Ussia en Hiskia. 

Vers 1 noem die woorde van Jesaja ’n openbaring (chazoon – visioen), ’n woord wat byna altyd vir ’n 
Goddelike openbaring of visioen gebruik word. (Vergelyk Spreuke 29:18 wat praat oor impak van die 
gebrek aan só ’n openbaring: “Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder ’n 
volk”). 

In drie perikope word God se saak met sy volk uitgespel.   Die Here roep die hemele en aarde, die 
hemelraad, as getuies vir die saak wat Hy met sy volk het (vgl Deut 30:19 waar Moses dieselfde 
doen). Hy spreek hulle aan oor die feit dat hulle Hom nie ken nie, en nie weet wie hulle is en aan wie 
hulle behoort nie.  Dit sit agter: 

1.       die rebellie van die volk Israel teen God, wat daarom deur Hom gestraf is deur di e verwoesting 
van hulle land –  1:2-7 (dit verwys heel moontlik na die veldtog van Sanherib in die tyd van Hiskia – 
Jes 36 en 2 Kon 18 – in Assiriese annale word vertel dat Sanherib 36 Judese stede verwoes het en 
200 000 mense weggevoer het); 

2.       die tempeldiens in Jerusalem wat teen God se wil gepaard gaan met onreg en geweld in die 
samelewing waaroor die Here hulle aanspreek en  tot bekering roep – 1:8-20 (Jesaja gebruik hier 
dieselfde uitspraak oor offers as Samuel – 1 Sam 15:22); 

3.       die ontrouheid van die stad Jerusalem wat in opstand is teen die Here en wat daarom deur die 
Here met streng optrede gestraf sal word, hoewel Hy tog steeds oordeel as ’n instrument tot 
vrymaking gebruik – 1:21-31 (die perikoop lees soos ’n begrafnislied waarin getreur word oor die 
dood van die reg en waardes waar niemand meer vir minderbevoorregtes omgee nie).  

Let op hoe God se oordeel altyd met die hoop op een of ander bekering uitgevoer word – Hy los ’n 
oorblyfsel (:9 – ’n kenmerkende aspek van Jesaja se boodskap: 4:2-6; 6:13; 11:1); Hy belowe 
voorspoed as hulle gehoorsaamheid sou kies (:19); Hy belowe nuwe leiers (:26); Hy belowe 
vrymaking juis deur die oordeel (:27). 
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Psalm 50:1-8, 22-23 – Loof God deur Hom in alles te erken en vereer 
Psalm 50 is die eerste van die Psalms van Asaf, een van die hoof sangleiers van ’n 
Levitiese  sangersgeslag in die dae van Dawid (1 Kron. 6:39).  Getrou aan die aard van ‘n sangleier 
van formaat, is dié Psalm in die vorm van ‘n liturgie, wat lofsang as ‘n sleutel deel van elke gelowige 
se geestelike lewe uitspel.  Trouens jy kan God nie reg vereer en dien as jy dit nie doen nie, sê Asaf.  

Lof bestaan vir Asaf ten diepste in die dankbare erkenning en verering van God se teenwoordigheid 
in alles (50:1-6).  Dit is eintlik net die gebrek aan hierdie lof wat God se toorn laat ontvlam (50:7), 
veral in reaksie op die goddelose gelowiges  wat nie met Hom rekening hou nie (50:22). God wil niks 
anders as lof van ons hê nie (50:14), wat gelowiges ook die voorreg gee om tot Hom in nood te kan 
roep (50:15).  Offers is nie vir Hom wesenlik nie, lof wel! 

Komende van die amptelike liturg, wie se familie baat gevind het by die offers, is dit nogal ‘n 
mondvol!  Maar, eers iets meer oor Asaf: 

Asaf die sangleier 

Dawid het die sangerstradisie begin deur aanvanklik twee Leviete aan te stel om die sang waar te 
neem voor en in die huis van die Here van sy tyd, die tabernakel, of soos dit in Kronieke genoem 
word, die “tent van ontmoeting”.  Hulle was Heman en Asaf.  Jedutun is later tot dié getal bygevoeg 
(1 Kron 25:1).  Gesamentlik was daar ‘n hele 280 opgeleide mense deel van hierdie sangersgeslag in 
Dawid se tyd (1 Kron 25:7), wat ook interessant genoeg van Heman se dogters ingesluit het (1 Kron 
25:5-6).  En dié tradisie het tot eeue se diens aan die volk gelei, selfs tot na die ballingskap (Neh 
7:44). 

Hierdie sangerstradisie het ‘n aanvang geneem met die vreugdevolle vestiging van die ark in “sy 
rusplek” (1 Kron 6:31) en het ‘n belangrike deel van die tempeldiens geword, nadat die tempel deur 
Salomo gebou is.  Hierbenewens was daar natuurlik ook nog die Levitiese ampsgenote wat al die 
dienste in die heiligdom verrig het, en die Aäronitiese priesters  wat die offerdienste behartig het, uit 
wie die hoëpriester ook telkens aangewys is, en wat die enigste was wat voor God in die 
Allerheiligste deel van die tabernakel/tempel kon ingaan. 

Die sangleiers het hulle dienste verrig volgens ’n vaste rooster en interessant genoeg saam met hulle 
kinders in die uitgebreide familiegroep.  Die seuns het onder leiding van hulle pa’s opgetree (1 Kron 
25:6) wat ook in sommige gevalle die dogters ingesluit het.  Hierdie diens was ook ‘n voltydse diens 
(1 Kron 16:37). 

Terloops, die Kronieke skrywer vestig doelbewus ons aandag op die keuse wat Heman maak, anders 
as wat die gebruik waarskynlik was, om sy dogters ook in te span in die sanggroep.   Let op dat daar 
in 1 Kronieke 25 net van die manne gepraat word, die seuns van Asaf en Jedutun (1 Kron 25:1-3) en 
dan meer uitgebreid van die 14 seuns van Heman wat hom groot aansien verleen het (1Kron 
25:4).  Dán eers openbaar hy die feit dat daar ook 3 dogters was (1 Kron 25:5) wat saam met die 
span seuns: “almal onder leiding van hulle pa die sang in die huis van die Here begelei” het (1 Kron 
25:6).  Die feit dat Heman in aansien was, het hom waarskynlik in staat gestel om anders as die norm 
op te tree.  Ek wil nie te veel daarin lees nie, maar ek dink Heman was ‘n man na my hart, veral 
omdat ek self 2 dogters het! 

Asaf was waarskynlik die meer produktiewe digter van dié drie leiers. Ons het 12 Psalms van Asaf in 
die Bybel (Ps 50 en die reeks in Ps 73-83 wat die 3de Psalmboek inlui).  Van Heman of Jedutun het 
ons geen Psalm nie, hoewel daar wel ‘n Psalm van ‘n ander Heman, kleinseun van Samuel, 
opgeneem is in Psalm 88. Heman, die sangleier van 1 Kronieke, was egter ‘n Esragiet en Heman, die 
kleinseun van Samuel, ‘n Koragiet. Die feit dat Asaf so produktief was, hou interessant genoeg 
verband met die betekenis van sy naam, nl., die “versamelaar”.  

Hierdie sangleiers was natuurlik ook bedrewe musikante.  Asaf was bv. bedrewe met kopersimbale 
(1 Kron 15:19; 16:5) iets waarmee die Asafgroep, benewens hulle sang (Neh 7:44), mettertyd 
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geïdentifiseer is (Esr 3:10). ‘n Interessante brokkie geskiedenis word vir ons in 1 Kron 16:7 vertel dat 
Asaf en sy amsgenote die eerste uitvoerders van Psalm 105, in opdrag van Dawid, met die titel “Loof 
die Here”, was. 

Daarbenewens het Asaf, Heman en Jedutun ook soms as profete opgetree, onder begeleiding van 
liere, harpe en simbale, soos ons in 1 Kronieke 25:1 lees.  Hulle het dus gepreek sowel as gesing! 

Uitleg 

Hierdie liturgie is waarskynlik by ‘n verbondshernuwingsfees gebruik waar nie net met die 
hernuwing van hulle belydenis dat Jahwe alleen God is, gewerk is nie, maar ook die gevare van 
oppervlakkige besigwees met God uitgespel is.  God soek onverdeelde trou uitgedruk in lofsang en ‘n 
lewe wat Hom in alles vereer. 

Asaf se liturgie beslaan drie dele: 

• ‘n Oproep tot die belydenis dat Jahwe alleen God is – vers 1-6.  In vers 1 word drie name vir 
God gebruik in ‘n ander volgorde as wat dit vertaal is in die NAV.   Daar staan letterlik, “El 
Elôhîm Jahwe” wat vertaal kan word as “El, God Jahwe” waarin El ook as ‘n soort 
persoonsnaam vir God gebruik word, of wat vir my meer sin maak: “God van die gode, 
Jahwe”.   Let op hoe hierdie belydenis na vore geroep word beide op grond van die 
Skeppingstradisie van God wat hemel en aarde kan oproep (50:1,4,6), sowel as op grond van 
die Tempeltradisie vanwaar God sy teenwoordigheid laat ken op die aarde (50:2-3).  Elkeen 
wat die verbond met Hom gesluit het, het daarmee die verpligting om aan Hom getrou te 
lewe. 

• ‘n Appèl aan die gelowiges om God te loof deur Hom te erken en vereer – vers 7-15.  God 
spreek die volk aan dat dit vir Hom lyk asof hulle dink Hy is tevrede net met off ers, trouens 
dat hulle dink dat Hy dit op ‘n manier nodig het.   Dit is ver van die waarheid af – alles is in elk 
geval Syne, en Hy baat niks daarby nie: “Ek sou jou nie vra as Ek honger sou kry nie, want die 
aarde en alles wat daarop is, behoort aan My” (50:12).  Lofsang is die gelofte wat die 
verhouding met God in stand hou (50:14). Terloops – Paulus gebruik gedagtes uit hierdie 
deel van die Psalm in sy begronding van sy Godsbeeld in die preek op die Areopagus in 
Atene (Hand 17:25).  Net so in sy voorskrif aan die Korintiese gelowiges om nie ander te 
veroordeel oor hulle eetgewoontes nie, want alles – ook die kos wat ons eet – behoort aan 
God en kan met dankbaarheid en erkenning van God geniet word (1 Kor 10:26).  

• ‘n Appèl aan die goddelose gelowiges om met God rekening te hou – vers 16-23.  Hierdie 
goddeloses is nie dié wat in die wêreld sonder God leef nie, maar kom binne die 
gemeenskap van gelowiges voor! Dit bly darem maar ontstellend!  Let op dat hulle met die 
mond die Here dien (50:16), maar in gedrag sonder Hom optree en teen sy uitgesproke wil 
(50:17-20).  Veral die oortredings van die tweede tafel van die wet kom onder skoot, die 7de 
tot 9de gebod: egbreuk, diefstal, leuens (weliswaar in ‘n ander volgorde in Psalm 50 
ingespan).  God (en die liturg by implikasie) kan nie daaroor stil bly nie: “Dan sal jy dink Ek 
het soos jy geword!” (50:21). Daarom moet die goddelose gelowige (as ‘n mens dit só kan 
noem) tot inkeer kom en luister, anders sal hulle duur betaal omdat hulle nie met God 
rekening hou nie (50:22).  Dit is die mens wat reg lewe deur God te eer en lof vir Hom as ‘n 
offer te bring, wat God se redding ervaar (50:23). 

Let op dat hierdie liturgiese besigwees met God in lofsang nie opsioneel is nie.   Ek dink baie mense 
kom na ‘n erediens om na ‘n preek te luister.  En natuurlik is dit van veel waarde.  Maar ‘n erediens is 
baie meer as ‘n preekdiens.  Dit is ‘n liturgiese besigwees met God wat HY voorskryf.   Hy eis van ons 
lofsang, Hy luister na ons verering, ons erkenning van Hom in alles, en lofsang beweeg Hom om op 
nog meer maniere vir ons te sorg, veral wanneer ons Hom dan aanroep in die dag van 
benoudheid.  Lof is ‘n sleutel deel van jou geestelike lewe. 
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Hebreërs 11:1-3, 8-16 – Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag 
Dit is só belangrik om hoofstuk 11 in konteks te lees voor jy net konsentreer op die verse wat die RCL 
aangee. 

• In die vorige hoofstuk het die skrywer die geloofsgemeenskap in Rome aangemoedig om 
met vrymoedigheid in God se teenwoordigheid te leef (10:19-22). 

• Hy het hulle aangespoor tot liefde en goeie dade terwyl hulle met volharding God se wil 
soek en doen (10:23-25, 35-36). 

Nou wil hy hulle in hoofstuk 11 verder inspireer deur ’n wye reeks van voorbeelde van 
geloofsvolharding, sodat hy dit as deel van sy appèl kan gebruik dat hulle die wedloop wat vir hulle 
voorlê met volharding kan hardloop (12:1-3).  “Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof 
aangaande die mense van ouds getuig is.” (11:2; vgl. ook vers 39).  

Hy doen dit as volg: 

• Inleiding oor geloofsvertroue – 11:1-3 

• Geloofsvoorbeelde uit die oertyd – 11:4-7 

• Geloofsvoorbeelde uit die aartsvadertyd – 11:8-23 

• Geloofsvoorbeelde uit die Eksodus- en Intogtyd – 11:24-31 

• Geloofsvoorbeelde uit die Rigters- en Koningstyd – 11:32-38 

• Gevolgtrekking oor geloofsvolharding – 11:39-40 

11:1-3 – Inleiding oor geloofsvertroue 

Die definisie van geloof waarmee die skrywer begin, eintlik die enigste definisie van sy soort in die 
NT, is in die lig van hoofstuk 10 se boodskap nie ’n abstrakte teoretiese beskrywing van geloof 
nie.  Dit beskryf heel konkreet die ingesteldheid, die aktiewe geloof en vertroue, waarmee hierdie 
wedloop wat vir die geloofsgemeenskap voorlê, gehardloop word.  In ’n sekere sin is dié geloof ’n 
ander manier om die vrymoedigheid te beskryf waarmee hulle teenoor God en teenoor mense kan 
optree, soos in die vorige hoofstuk beskryf is. 

Die skrywer gebruik die Griekse woord pistis altesaam 24 keer (ook 1 keer die werkwoord van 
dieselfde woord in vers 6) regdeur hoofstuk 11 in hierdie aktiewe betekenis, d.w.s. in die sin van 
geloof of vertroue (faith of faithfulness – 11:1, 3, 4, 5, 6, 7[2x], 8, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
28, 29, 30, 33, 39). 

Hy onderskei hierdie tipe geloof dus van geloof in terme van sy inhoud (belief), ’n betekenis wat hy 
wel in hfst. 12:2 sal inspan: “Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof” (let op die bepaalde 
lidwoord die), en ook op verskeie ander plekke in die NT gedoen word (vgl. bv. Gal. 2:16,20; 3:22 – 
“geloof in Christus Jesus” wat ook as “geloof van Christus Jesus” uitgelê kan word).  

Vers 1 lui hierdie aktiewe betekenis van geloofsvertroue in wat in die res van die hoofstuk met die 
verdere geloofsverhale geïllustreer sal word: “Geloof is sekerheid van die dinge wat gehoop word; ’n 
bewys van dinge wat nie gesien word nie.”  Let op hoe dié geloof vasgryp aan die toekomstige en 
onsigbare beloftes van God as ’n realiteit.  Dit is sekerheid van die dinge wat gehoop word; dit is ’n 
bewys van die dinge wat nie gesien word nie. 

Dit beteken hierdie tipe geloof is die vertroue op God se beloftes as ’n werklikheid, iets wat in en 
deur geloof as vas en seker geag word.  Hierdie geloof reken die beloftes van God as ’n realiteit, al lê 
die verwerkliking daarvan nog in die toekoms en al kan dit nie met die sintuie waargeneem word 
nie.  Hierdie tipe geloof sê: God se beloftes is vas en seker.  Dit is konkreet en werklik, al kan ons dit 
nog nie nou al sien nie. 
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Die rede hoekom ’n mens dít van God se beloftes kan glo, word dan deur die skrywer begrond in 
twee getuienisse uit die verlede: 1) die verhale van die geloofsgetuies (11:2) en 2) die skepping van 
die wêreld deur die woord van God – ex nihilo – uit niks uit nie (11:3).  Dié verhale uit die verlede 
gee aan geloof sy toekomsgerigte karakter.  Soos God Homself in die verlede bewys het in die 
geloofsgemeenskap sowel as in die skepping, só kan Hy vertrou word om ook in die toekoms op te 
tree en sy beloftes waar te maak. 

11:4-7 – Geloofsvoorbeelde uit die oertyd 

Dit is met dié tipe geloof, ’n geloof wat die toekoms tegemoetgaan op grond van God se woord 
gerugsteun deur sy beloftes, dat die geloofsgemeenskap moet lewe. Hoekom?  Die skrywer is 
duidelik daaroor: “Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag: Want wie tot God nader, 
moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié beloon wat hom soek.” (11:6).  

Hy gebruik drie verhale uit die oertyd as geloofsvoorbeelde: Abel (Gen. 4), Henog (Gen. 5) en Noag 
(Gen. 6-9). 

Hoekom Abel ’n beter offer as Kain aan God gebring word, word nie uitgespel nie, behalwe die feit 
dat God oor sy gawes getuienis gelewer het deur Hom as regverdig te verklaar.   Jesus het ook van 
Abel se vroomheid en onskuld gepraat, maar sonder om dit aan sy offer te verbind (Matt. 
23:35).  Die skrywer sal later ’n vergelyking tref tussen Abel en Jesus.  Waar Abel se bloed om 
vergelding geroep het (Gen. 4:10), roep die bloed van Jesus egter om versoening vir elkeen wat 
daarmee besprinkel is (hfst. 12:24). 

Die skrywer sluit aan by wat van Henog in die OT gesê word dat hy “naby God” geleef het (Gen. 5:22) 
en beskryf hom as iemand wat deur geloof “God behaag het”.   Om die waarheid te sê, sê die 
skrywer, “deur geloof is Henog weggeneem, sodat hy nie die dood ge sien het nie”.  Hy was dus in 
terme van Hebreërs se uitleg van geloof in vers 1, só seker van God se beloftes dat hy die 
werklikheid in hierdie lewe kon belewe!  Judas, die broer van Jesus, noem Henog ook ’n profeet wat 
oor die toekoms wat God bring, getuig het (Jud. 14). 

Waar in Abel en Henog se geval hulle verhouding met God in die kollig was, getuig Noag se 
voorbeeld van die feit dat hy God se woord nie net gehoor het nie, maar daaraan gehoorsaam was: 
“oor dit wat nog glad nie gesien is nie”!  Hy het daarom die ark gebou wat die redding van sy huis 
beteken het en “’n erfgenaam geword het van die regverdiging (of vryspraak) volgens geloof”.   Die 
keersy daarvan was dat dit die wêreld van daardie tyd vir hulle gebrek aan geloof en vertroue op 
God veroordeel het. 

11:8-23 – Geloofsvoorbeelde uit die aartsvadertyd 

Hy vervolg met vyf verhale uit die aartsvadertyd: Abraham en Sara (Gen. 12-25), Isak (Gen. 21-27), 
Jakob (Gen. 25-49), en Josef (Gen. 37-50). 

Dieselfde tema van geloofsgehoorsaamheid en -vertroue wat met Noag aan die orde gestel is, word 
nou in die verhale van hierdie aartsvaders en –moeders nagevolg. 

Abraham se geloofsgehoorsaamheid toe hy geroep is om te trek na ’n plek wat hy as erflating sou 
ontvang, en sy verblyf as bywoner in dié land, word geprys.  ’n Bietjie meer inligting word gegee oor 
sy motivering: “Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die argitek en 
boumeester is.”  Daarmee word sy roeping verbind nie net aan die fisiese land waarheen hy getrek 
het nie, maar aan die toekomstige Jerusalem wat God as deel van sy koninkryk sal oprig.   Dit gee 
waarskynlik ook meer detail oor die “sabbatsrus” wat vir die volk van God aan die einde van die tyd 
voorlê, soos die skrywer in hfst. 5:9 in die vooruitsig gestel het.  

Sara se geloofsvertroue op God: “aangesien sy Hom wat dit belowe het, getrou geag het,” word 
geprys.  Die gevolg daarvan was ’n nageslag “in getal so veel soos die sterre van die hemel en soos 
die ontelbare sandkorrels op die strand by die see”.   Sy het deur geloof as’t ware lewe gegee aan 
Abraham “wat so te sê dood was”! 
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Die skrywer onderbreek sy vertelling om ’n gevolgtrekking te maak, gebore uit die feit dat elkeen 
van dié geloofsgetuies gesterf het, sonder dat hulle die volle werklikheid van die beloftes ontvang 
het.  “Maar hulle het dit van ver afgesien en verwelkom, en bely dat hulle vreemdelinge en 
bywoners op die aarde is.” 

Die beloftes het dus ’n hunkering in hulle wakker gemaak na ’n beter bedeling, ’n hemelse een.   Die 
land en nageslag van Israel kon nie vir Abraham of Sara volle genoegdoening gee nie.  Net God en 
die stad wat Hy vir hulle voorberei, kon dit doen.  Om daardie rede is God nie skaam om hulle God 
genoem te word nie en hulle in te nooi in die stad wat Hy vir hulle voorberei.  

Die skrywer vervolg met die verhaal van Abraham waar hy bereid was om die beloofde nageslag, 
Isak, op te offer in sy gehoorsaamheid aan God se opdrag.  Hoekom?  “Omdat hy gereken het dat 
God die mag het om ook uit die dood op te wek”! 

Abraham het daarom die wonder beleef dat God vir Isak as’t ware uit die dood uit vir hom 
teruggegee het, ’n ervaring wat die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit voorafgeskadu 
het. 

In drie verdere kort verse word Isak en Jakob se seën van hulle seuns met die oog op die toekoms 
aangeraak, sowel as Josef wat van die Eksodus onder leiding van Moses melding gemaak het, ’n 
goeie vierhonderd jaar daarvoor.  Die toekomstige en onsigbare karakter van dié dinge waaraan 
geloof vasgryp, word dus onomwonde geïllustreer in hulle verhale.   Hulle het die toekoms as 
werklikheid gereken. 

11:24-31 – Geloofsvoorbeelde uit die Eksodus- en Intogtyd 

Die skrywer kies vier verhale uit die Eksodus- en Intogtyd, die verhale van die ouers van die 
onvergelyklike leier Moses, uiteraard Moses self (Eksodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium), 
die volk in Josua se tyd met die oorwinning oor Jerigo, en dan die ewe onvergelyklike vrou Ragab uit 
dieselfde verhaal (Josua 2 en 6).  Interessant genoeg word Josua nie genoem nie. 

Moses se ouers, Amram en Jogebed (Amram se tante volgens Eks. 6:19), albei uit die stam van Levi, 
deel van die Kehat-groep, het Moses in vertroue op God drie maande lank weggesteek, nie net 
omdat hulle gesien het dat hy mooi is nie – watter ouer sou dit nou nie gedink het van sy pasgebore 
kind nie – maar omdat “hulle nie vir die koning se bevel bang was nie”!  

Moses het op sy beurt deur geloof in God die moeiliker pad gekies om hom eerder by die volk van 
God te skaar as by die Egiptenare, ’n moontlikheid wat vir hom beskore was as aangenome seun van 
die farao se dogter.  Hy het eerder verkies “om saam met die volk van God sleg behandel te word as 
om die kortstondige genot van sonde te beleef”.   Die skrywer lê dit verder retrospektief uit as die 
keuse vir die smaad van Christus eerder as die keuse vir die skatte van Egipte. 

Daarom kon Moses Egipte: “verlaat sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy 
het volhard soos een wat Hom, die Onsienlike, sien.” Hier is ’n mens op heilige grond, want die 
skrywer reken dat Moses in geloof aan Christus vasgegryp het, sonder dat hy Hom kon sien. 

Hy brei verder uit op die instelling van die Pasga – waarop die nagmaal natuurlik geskoei is – as 
geloofsdaad waarvan die bloed aan die deurkosyne hulle eersgeborenes van die doodsengel 
beskerm het, sowel as op die trek deur die Rooisee. 

Laastens noem hy die geloof van die volk sowel as geloof van die prostituut Ragab met die val van 
die mure van Jerigo in vertroue op God.  Ragab het deur geloof nie saam met die ongehoorsames 
omgekom nie, “omdat sy die spioene in vrede ontvang het” (vgl. ook Jak. 2:25).  Sy trou natuurlik 
uiteindelik met Salmon by wie sy ’n seun Boas gehad het, wat met die Moabiet Rut getrou het uit 
wie Obed gebore is, die pa van Isaï, die pa van koning Dawid.  Ragab, die oumagrootjie van Dawid se 
pa se geloof het haar dus ingeskryf in die geslagsregister van Jesus (Matt. 1:5).   Dawid was haar 
agter-agter-kleinkind. 
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11:32-38 – Geloofsvoorbeelde uit die Rigters- en Koningstyd 

Die skrywer was nou besig om deur die OT verhale te werk om nog illustras ies te gee van 
geloofsvertroue en gehoorsaamheid aan God.  Hy besef egter dat die tyd hom gaan ontbreek om al 
die stories van die helde uit die Rigtertyd (Gideon, Barak, Simson, Jefta) en uit die Koningstyd 
(Dawid, Samuel en die profete) te vertel.  Hy som dit daarom op deur te wys daarop dat dié ses 
geloofshelde eintlik net ’n illustrasie is van ’n hele aantal geloofshelde wat oorwinnings behaal het:  

• “deur geloof koninkryke verower het”, 

• “gedoen het wat reg is”, 

• “beloftes verkry het”, 

• “die bekke van leeus toegestop het”, 

• “geweld van vuur geblus het”, 

• “die skerpte van die swaard ontvlug het”, 

• “krag ontvang het in swakheid”, 

• “magtig geword het in oorlogvoering” en “slagordes van vreemdes afgeweer het”.  

• Ook “vroue het hulle dooies deur opstanding terugontvang”. 

Hier verwys hy natuurlik na meer mense as net die ses name wat hy aanhaal, onder andere twee 
verwysings na Daniël en sy drie vriende, Sadrag, Mesag en Abednego, sowel as een na die 
Sunemmitiese vrou in die tyd van Elisa wat haar seun uit die dood uit terugontvang het (2 Kon. 4). 

Midde-in vers 35 verander die karakter van die geloofsverhale na dié verhale waarin die 
geloofshelde eintlik op die oog af die onderspit gedelf het: 

• Sommige “is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle ’n beter 
opstanding kon verkry”. 

• Nog ander “het die toets van bespotting en slae verduur, en boonop van boeie en 
gevangenskap”. 

• Nog ander “is gestenig, middeldeur gesaag; deur teregstelling met die swaard het hulle 
gesterf”. 

• Nog ander het “in skaapvelle geswerf, in bokvelle, behoeftig, verdruk, mishandel”.  

Kortom: “die wêreld was hulle nie werd nie – terwyl hulle in verlate plekke en oor berge 
rondgeswerf het, en in grotte en in gate in die grond.” 

11:39-40 – Gevolgtrekking oor geloofsvolharding 

Die skrywer sluit hierdie illustrasies van geloofsvertroue af met die veelseggende stelling dat al dié 
helde oor wie se geloof daar met soveel lof getuig kan word, tog nie ooit die belofte van God – hier 
moet ’n mens veral dink aan die belofte van die ewige erfenis , die sabbatsrus van God – volledig in 
besit geneem het nie.  Hoekom?  “Sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.” 

Boodskap 

Die skrywer inspireer ons met die reeks van geloofshelde wat hulle lewens aan God toevertrou het, 
Hom gehoorsaam het en in geloof volhard het.  Hy nooi ons uit om in geloofsvertroue ons eie pad 
met God te loop deur vas te gryp aan die toekomstige en onsigbare beloftes van God as ’n 
realiteit.  Geloof is immers sekerheid van die dinge wat gehoop word; geloof is ’n bewys van die 
dinge wat nie gesien word nie. 

Hierdie tipe geloof sien God se beloftes as ’n werklikheid, iets wat in en deur geloof as vas en seker 
geag kan word, al lê die verwerkliking daarvan nog in die toekoms en al kan dit nie met die sintuie 
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waargeneem word nie.  Hierdie tipe geloof sê: God se beloftes is vas en seker.  Dit is konkreet en 
werklik, al kan ons dit nog nie nou al sien nie. 

Die tafel is nou gedek vir die oproep van hoofstuk 12 om die wedloop wat voor ons lê met 
volharding te hardloop, om ons fokus volledig te stel op die ewige erfenis, die sabbatsrus van 
God.  Niks moet in ons pad kom om dié doelwit van ons lewens te bereik nie. 

Lukas 12:32-40 – God sorg vir sy kinders; Hulle is waaksaam 
Sien vorige bydrae vir die konteks. 

Hier is ‘n paar opmerkings oor die perikoop 12:32-40: 

 Vers 32-24: Koningskinders hoef nie bang te wees dat God, die Koning, hulle in die steek sal 
laat in terme van aardse behoeftes nie.  Hulle kan daarom vrygewig wees.  Want, dan sal 
hulle hart wees waar God is. 

 Vers 25-40: Wees waaksaam met die oog op Jesus se Wederkoms.  Elkeen van ons is deur 
die Here geroep om Hom te dien.  Hy moet ons daarmee besig vind wanneer Hy weer kom.  

Week 4: 08-14 Augustus 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: Jesaja 5:1-7; Psalm 80:1-2, 8-19; Hebreërs 11:29-12:2; 
Lukas 12:49-56 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 

HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref. 

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde. 

LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.  

 

Jesaja 5:1-7 – ’n begrafnislied oor verworde mense 
Hoofstuk 5-6 lei die tema van verwoesting deur die Assiriërs in wat in hoofstuk 7-39 die agtergrond 
van die profesieë sal vorm.  Watts maak nogal ’n stewige saak daarvoor uit dat ’n mens uit daardie 
perspektief die res van deel 1 van Jesaja kan lees as drie intervensies wat Jahwe beplan om die 
dilemma van hierdie verwoesting die hoof te bied: 

• ’n nuwe Dawidiese koning (hfst. 7-1) 

• ’n internasionale koalisie van Assirië, Israel en Egipte (hfst. 13-19) en 

• die bonatuurlike ingryping van Jahwe wat weer lewe sal gee vir sy volk (hfst. 25-27). 

Hoe dit ook al sy, hoofstuk 5 is ’n begrafnislied oor die wingerd van die Here, sy volk (vgl  1:21-31 
waar getreur word oor die begrafnis van die reg en waardes waar niemand meer vir 
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minderbevoorregtes omgee nie).  Jesaja 6 is dan die roepingsverhaal van Jesaja wat hierdie 
begrafnislied oor die volk moes aanhef, maar daaroor eers môre. 

Hoofstuk 5 bestaan uit: 

• ’n metaforiese beskrywing van die volk as die wingerd van die Here (5:1-7) en dan 

• ’n 6-voudige beskrywing van die ellende wat die Here oor hulle sal bring vir hulle vergrype 
(5:8-23) telkens aangekondig met die frase: “Ellende wat vir …” (5:8,  11, 18, 20, 21, 22).  Dit 
word opgevolg met 

• ’n oordeelsuitspraak (5:24-25) omdat die Here kwaad geword het vir sy volk en daarom 

• ’n nasie versamel het om dié oordeel oor sy volk te voltrek (5:26-30). 

5:1-7 – Let op hoe vers 1-7 dieselfde verrassende element het wat Natan ook in sy veroordeling van 
Dawid se sonde gebruik het – ’n storie wat vertel word, en dan op verrassende wyse op die hoorder 
van toepassing gemaak word (2 Sam 12). 

Hier is die storie egter nie ’n skaap wat deur ’n gierigaard afgepers word nie, maar ‘n wingerd wat 
suur druiwe voortbring … en dan op die Israeliete, die volk van Juda, van toepassing gemaak word 
wat die Here nie wou erken as God en Heer nie.  Let op hoe die suur druiwe net met een ding 
verbind word, die onreg wat in die samelewing plaasvind. 

Dit is ’n noodsaaklike boodskap vir ons – daar kan baie goeie dinge in ’n gemeenskap of ’n land wees, 
lofwaardige dinge, maar as die reg nie in stand gehou word nie – en baie spesifiek die reg van 
verontregtes (5:7) – is die dood in die pot. 

5:8-23 – Dit is insiggewend om die Ellende uitsprake te lees – dit is soos 6 dele van die begrafnislied 
– en daarin te sien hoe diep die Here raaksien wat in ’n gemeenskap kan gebeur.   Hy sien 6 basiese 
vergrype raak by die volk, die vooraanstaandes en die gewone burgers, weens hulle gebrek aan 
kennis en geestelike sensitiwiteit (5:13): 

• uitbuiters wat grond en besittings inpalm totdat daar niks vir ander oorbly nie (5:8-10); 

• partytjie-mense wat die Here nie in ag neem nie (5:11-17); 

• rebelle wat afgodsdienaars word en die Here uitdaag om iets daaraan te doen (5:18-19); 

• perverses wat goed en sleg, lig en duisternis omruil (5:20); 

• arrogante wyses (5:21); 

• eerlose korruptes (5:22-24). 

5:24-30 – En Hy het net een antwoord – oordeel wat Israel polities, sosiaal en ekonomies vernietig. 

Nogal ’n mondvol dié hoofstuk – en ek wil dit nie relativeer nie, maar my net herinner dat daar ook 
’n hoofstuk 4 was …  Maar dan lees ek weer in vers 2, 4 en 7 wat God se verwagting was (in die 
grondteks staan wag) en hoe konsekwent dit gedwarsboom is, en weet, dit kon nie anders nie.   God 
se geduld is tot die uiterste beproef totdat daar geen omkeer of  terugkeer meer moontlik was 
nie.  Versoberend. 

Psalm 80:1-2, 8-19 – Laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding!  
Hierdie Psalm is ryk aan metafore wat ons gebede ’n besondere krag kan gee.   Dit praat oor God in 
terme van beide sy intieme persoonlike verhouding met sy mense, uitgedruk met die metafoor van 
die herder, sowel as sy kosmiese Heerskappy oor alles.  Dit praat ook oor God se mense in terme van 
beide die historiese openbare status as God se volk, sowel as in terme van die intieme v erhouding 
met Hom, uitgedruk met die metafoor van die wingerdstok. 

Dit is dan ook die manier waarop die Psalm ingedeel is wat telkens afgesluit word met die gebed: 
“Laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding!” (vers 8,20):  

http://bybelskool.com/samuel/2-samuel-11-12-die-diepste-ellende-van-die-sonde-le-in-die-minagting-van-die-here/
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• ’n roerende pleidooi tot God as Herder om te luister (vers 2-8) en 

• ’n roerende pleidooi tot God as Almagtige om op te tree ter wille van sy volk, Sy wingerdstok 
(vers 9-20). 

“Luister tog, Herder van Israel” – vers 2-8 

Psalm 80 bevat twee titels van God wat ’n besondere krag gee aan die gebed om herstel: “Herder 
van Israel” (vers 2) en “Almagtige God” (4 keer in vers 5,8,15,20 – “Heerser oor alle magte” vertaal 
die 2014 vertaling).  Dit gee aan God se ingrype beide ’n persoonlike intieme karakter – Hy is in ’n 
noue verhouding met hulle – en ’n kosmiese openbare karakter – Hy is in beheer van alles en almal, 
selfs die gerubs (vers 2). 

Die titel “Herder” word net nog twee ander kere in die OT direk vir God gebruik.   In Psalm 23:1 druk 
Dawid sy persoonlike ervaring van God se sorg in sy lewe uit.  In Genesis 48:15 druk Jakob ook sy 
persoonlike ervaring van God se sorg aan die einde  van sy lewe daarmee uit. 

Dit word egter ook ’n hele paar keer indirek op God van toepassing gemaak. In Psalm 28:9 gebruik 
die Psalmis dit as ’n metafoor: “wees vir hulle ’n herder”, vir die tipe sorg wat van God afgebid 
word.  In Prediker 12:11 word wysheid met God as die “Een herder” verbind.   In Jesaja 40:11 word 
die lotsverandering wat God bring ook met die herderbeeld uitgedruk: “Soos ’n herder v ersorg Hy sy 
kudde: die lammers maak Hy bymekaar in sy arms en Hy dra hulle teen sy bors, Hy sorg vir 
die  lammerooie.”  Ook Esegiël werk uitvoerig met dié beeld van God as Herder en verbind dit aan 
God se omsien en redding van sy volk in ballingskap (34:12) wat hulle in veiligheid “rustig sal laat lê 
en herkou” (34:15) en reg sal laat geskied (34:16). 

Hierdie titel vir God word uiteindelik ’n hele paar keer in die NT vir Jesus gebruik, waar Hy spesifiek 
die “Goeie Herder” (Joh. 10:11,14) en “Groot Herder” (Hebr. 13:20) genoem word (sien ook 1 Pet. 
2:25; Openb. 7:17).  Die belofte van verlossing word ook op besonder roerende manier aan God se 
oordeel op die “herder in sy diens” (Sag. 13:7) verbind, soos Jesus dit van sy eie naderende 
kruisdood van toepassing maak (Matt. 26:31 – vgl. Mark 14:27; Joh. 10:11 verwys ook daarna), een 
van die kragtige voorspellings in die OT wat in Jesus se kruisdood vervul is.  

Netso benoem die Psalmis die volk van God met ’n aantal beskrywings wat God se verhouding met 
hulle in die verlede in die geskiedenis anker – nageslag van Josef, stamme Efraim, Benjamin en 
Manasse.  Hulle wag op sy verlossing.  Hoekom?  Want ironies genoeg bewys God se straf dat Hy aan 
hulle verbind is.  Dit bring die hoop dat God dan ook hulle lot kan verander.  Dit is waarop die 
Psalmis vertrou. 

Hoe lank sal U dan nog afsydig staan teenoor die gebed van u volk?  “Laat dit weer met ons goed 
gaan, verskyn tog tot ons redding!” (vers 8 – dit sal weer herhaal word aan die einde van die 
volgende deel van sy gebed, vers 20). 

“Laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding!” – vers 9-20 

Die Psalmis maak sy appèl op God om herstel deur die pragtige metafoor van Israel as God se 
wingerdstok wat Hy uit Egipte gaan haal het om in Israel te kom plant, in te  span.  Dit is ’n metafoor 
wat gereeld in die profete van die OT gebruik is (Jes. 5:1-7; Jer. 2:21; 12:10; Eseg. 19:10-14; Hos. 10:1 
– ook Jakob verwys na sy nageslag met dié metafoor in sy gebed in Gen. 49:22).  

Die Here het tog self vir Israel ’n plek reggemaak, hy kon floreer in sy gebied en sy lote uitstoot tot 
aan die Eufraat.  Maar nou is die mure om die land, by wyse van spreke, afgebreek en stroop al die 
verbygangers, wildevarke en gediertes uit die veld God se wingerd.  Dit kan tog nie, God moet mos 
optree! 

Hy span dus die beeld van Israel as wingerdstok in om die Here tot aksie te beweeg, om tog uit die 
hemel af te kyk (vers 15) en Hom oor Israel, oor sy wingerdstok, te ontferm en weer onder Sy sorg te 
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neem.  “Hou in stand wat U met u eie hand geplant het, die wingerdstok wat U vir Uself gekweek 
het!” (vers 16). 

Daarom bid Hy dat die Here Hom nie net oor die heelal sal bekommer nie, maar oor sy mense met 
wie Hy in ’n intieme verhouding is, Hom oor hulle sal ontferm en weer onder sy sorg sal neem.   En hy 
vra dat die volke wat Israel vernietig het eerder tot niet sal gaan (vers 17).   “Dán sal ons nie weer van 
U af wegdraai nie … dan sal ons u Naam aanroep!” (vers 19).  

’n Subtiele boodskap is verskuil in vers 18 wat nie in die 1983 vertaling raakgesien kan word nie.  Dit 
is dat die gebed van die metafoor van wingerdstok skuif om oor ’n individu te praat wat die Here 
uitgekies het en God tot aksie in beweging moet bring.  Die 2014 vertaling help ’n mens om dié 
subtiel boodskap raak te sien: “Hou tog u hand oor die man aan u regterkant, oor die mensekind wat 
U vir Uself grootgemaak het.” 

Uiteraard bedoel dit hier nog in die eerste plek die volk Israel, maar in die lig van die NT gebeure kan 
’n mens nie anders as om iets van die NT vervulling hierin raak te sien nie.  Geen wonder dat dié 
metafoor in die NT nie op die volk van God van toepassing gemaak nie, maar wel op Jesus, die Seun 
van God, wat die fundamentele verandering wat God in die nuwe bedeling teweegbring – deur self 
die basis van hulle gemeenskap te word in die God-mens Jesus – uitdruk (Joh. 15:1-8).  Die NT dra 
dus die boodskap dat die hoop vir verandering nie in die herstel van die volk opgesluit lê nie, maar in 
die redding wat Jesus bring.  Iets wat reeds in Psalm 80 op verskuilde manier teruggevind kan word. 

Boodskap van die Psalm 

Dié Psalm is regtig swanger van betekenis.  God word op só ’n ryk en omvattende manier beskryf: as 
Herder en as Almagtige.  Dit is die fundamentele basis vir ons gebed – dat God naby ons is en dat Hy 
oor alles is.  Die volk word op net só ’n intieme en raak manier beskryf, as wingerdstok van die Here 
wat met sy eie hand geplant is en vir Homself gekweek is.  Dit voeg nog ’n aspek by tot ons 
vertrekpunt in gebed, dat ons lewe van Hom afhanklik is en sy sorg ons enigste hoop is. 

Laat dié drie aspekte jou gebedslewe verryk – God is Herder, naby, intiem betrokke; God is Almagtig, 
die Heerser, in staat om die onmoontlike moontlik te maak; Jy is in Christus Jesus God se 
wingerdstok, ’n loot aan die wingerdstok (Joh. 15) vir w ie Hy op besondere maniere kan en wil sorg. 

Ek bid vandag vir twee persone spesifiek: “Laat dit weer met hulle goed gaan, verskyn tog tot hulle 
redding!” 

Hebreërs 12 (11:29-12:2) – Hardloop die wedloop wat vir ons voorlê met volharding 
Sien die vorige bydrae vir die laaste verse se boodskap in hoofstuk 11.  Ek gee weereens die volle 
kontek van hoofstuk 12, al is dit net die eerste twee verse wat vir vandag voorgeskryf word.  

Die grootste voorbeeld van geloofsvolharding is natuurlik Jesus Christus self.  Meer nog, Hy is nie net 
vir ons ’n inspirerende voorbeeld in eie reg nie, maar trouens die Leidsman sowel as die Voleinder 
van die geloof.  Hy het die vermoë om ons nie net te inspireer nie, maar in staat te stel om die 
wedloop wat vir ons voorlê, te hardloop.  Hy is immers die Een wat as Hoëpriester ons verlede, hede 
en toekoms in sy hande hou (hfst. 8-10). 

Die skrywer sluit dus sy aansporing en bemoediging van die geloofsgemeenskap af deur op die 
volgende aspekte van die geloofswedloop klem te lê: 

• Rig self die oog op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof – 12:1-13 

• Sien toe dat niemand anders God verontagsaam nie – 12:14-29 

12:1-13 – Rig self die oog op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof 

Soos die skrywer sy brief-boodskap begin het met die oproep om met ons geloofs-ore na God te 
luister wat met ons praat deur die Seun (hfst. 1:2), só vul hy dit aan met die oproep om ons 
geloofsoë op die Seun te rig, Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof.  
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Hy is egter ook baie bewus daarvan dat hierdie oproep ’n enorme uitdaging is wat met geweldige 
innerlike en uiterlike konflik en stryd gepaard sal gaan. 

Daar is drie uitdagings wat ’n mens die hoof moet bied: 

• Nie net is daar die laste (goeie dinge wat egter persoonlike hindernisse kan wees) waarvan 
ontslae geraak moet word nie, 

• ook nie net die sonde wat ons so maklik aankleef nie, waarvan ontslae geraak moet word 
nie, 

• maar ook nog die dissipline (tug) wat God toepas op elkeen wat Hy aanneem as een van sy 
kinders. 

Sommige van hierdie uitdagings kom uit jou persoonlike samestelling en lewenstyl– dinge wat vir jou 
laste sou kon wees, en sondes wat ’n greep op jou lewe kan kry – en ander uitdagings kom uit die 
omstandighede van die gemeenskap en die wêreld om jou – dinge wat buite jou beheer oor jou pad 
kom – soos Jesus wat bv. ’n vyandigheid van die kant van sondaars teen Hom moes verduur.  

Die gedagte aan Jesus moet ’n mens in jou stryd teen laste en sondes dra.   Aan die een kant moet ’n 
mens dink aan die feit dat Hy dit gemaak het en sy plek aan die regterkant van die troon van God 
ingeneem het.  Aan die ander kant moet ’n mens dink aan die feit dat Hy die Leidsman en Voleinder 
is van die geloof.  Hy is jou Inspireerder en Instaatsteller. 

Die gedagte aan die uitkoms van dissipline moet jou in die uitdaging van lewensomstandighede 
dra.  Aan die een kant is dit die lot van elkeen wat ’n kind van God is.   Niemand word uitgesluit nie. 
Aan die ander kant lewer dissipline altyd “’n vredevolle vrug op vir hulle wat daardeur ingeoefen is, 
’n vrug van geregtigheid.” 

Hierdie gedagtes moet jou inspireer om die slap hande en lam knieë op te tel en reguit paaie vir die 
voete te maak, by wyse van spreke, sodat wat lam is, nie dalk mag swik nie, maar eerder gesond 
word.  Dit herinner aan die wysheid van Spreuke 4:26-27 (vgl. my bydrae daaroor: Spreuke 4:1-27 – 
Baken jou koers af). 

Lukas 12:49-56 – Getrouheid bring normale familiebande in gedrang 
Sien vorige bydrae vir die konteks. 

Hier is ‘n paar opmerkings oor die perikoop vir vandag, 12:49-56: 

 Jesus bring nie net vrede nie, want Hy bring mense voor ‘n keuse.  Dié wat Hom verwerp, 
word teenstanders van dié wat Hom aanvaar.  Dit sny deur die normale familiebande wat 
ons aan mekaar verbind.  Ons getrouheid aan Hom moet nie deur sulke teenstand, wat baie 
naby ons lyf kan kom, in die gedrang kom nie. 

 Die doop waarna Hy verwys, is sy kruisdood. 

 Die verwysing na die tekens van die tye dui op die helderheid van die keuse wat van mense 
gevra word.  Hulle moet self besluit wat die regte ding is om te doen, anders sal dit hulle 
suur bekom. 

Week 5: 15-21 Augustus 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: Jeremia 1:4-10; Psalm 71:1-6; Hebreërs 12:18-29; Lukas 
13:10-17 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 

http://bybelskool.com/spreuke-41-27-baken-jou-koers-af/
http://bybelskool.com/spreuke-41-27-baken-jou-koers-af/
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HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.  

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  

LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se  woord aan jou te reageer. 

 

Jeremia 1:4-10 – Jeremia geken, gevorm, geheilig en gekies 
Die vyftien Skrifprofete, soos Jeremia, word gewoonlik onderskei van die ander profete soos Moses 
(Deut. 34:10), Samuel (1 Sam. 3 vv.), Elia (1 Kon. 17 vv.), Elisa (1 Kon. 19 vv.), Gad (1 Sam. 21), Natan 
(Sam. 7), en Gulda (2 Kon. 22), om net ’n paar te noem, en ‘n hele paar anonieme profete (bv. Rigt. 
6:8, ’n profeet wat die werk van Gideon voorberei het; die “ou profeet” wat die “man van God” 
mislei het in 1 Kon. 13 vv. en nog vele meer).  Kyk hier na twee lyste uit Christelike en Joodse 
geledere van mense wat as profete in die Bybel beskrywe word: Jesus Alive; Judaism 101. 

Die aksies en optredes van profete het normaalweg ‘n groter impak gehad as hulle woorde.  Daarom 
kon iemand soos Abraham ook ’n profeet genoem word (Gen. 20:7). Maar die Skrifprofete se 
woorde was só belangrik geag dat dit bewaar is as die Woord van God wat ook vir komende geslagte 
betekenis sou hê. 

Dit is ook belangrik om te weet dat hierdie profete se woorde in die eerste plek ‘n boodskap van God 
aan hulle eie tyd was, eerder as wat dit voorspellings vir en oor die toekoms was.   Die betekenis vir 
latere tye lê ook nie soseer in die voorspellings in hulle profesieë nie, maar in die feit dat hulle 
woorde die werklikheid van God se werk in die geskiedenis bevestig as ’n oproep aan volgende 
geslagte om Hom ook te vertrou om in hulle eie tyd Homself te openbaar. 

Dit geld dus ook vir die boodskap van die profeet Jeremia.  Die eerste hoofstuk vertel vir ons iets van 
die tydperk van meer as veertig jaar waarin hy optree (1:1-3) en brei dan uit oor sy roeping (1:4-
19).more 

Die tydperk van Jeremia – 1:1-3  

Jeremia word hier as die seun van Gilkija, ̀ n priester uit Anatot (vandag Almon), in die grondgebied 
van Benjamin, so 5 km noord–oos van Jerusalem (Jer. 1:1) geïdentifiseer.  Jeremia was dus self ̀ n 
priester, maar iemand wat die Here vroeg reeds as “profeet vir die nasies” geroep het soos ons in 
vers 5 sal sien. 

Soos reeds vroeër genoem, Jeremia se profesieë word gelewer teen die agtergrond van die drie 
groot wêreldmagte van sy tyd: 

• Assirië – wie se invloed begin taan het met die val van Assurbanipal en die opkoms van die 
Galdeër Nabopolassar in 627 v.C. en in 609 v.C. finaal verslaan is by Megiddo deur Egipte;  

• Egipte – wat die internasionale vakuum probeer vul het deur hulle mag in die Midde –Ooste 
uit te brei, maar deur die opkomende Babiloniërs verslaan is in 605 v.C. by Karkemis; 

• Babilon – wat onder Nebukadnesar tot die dominante wêreldmag in die tyd van die 
ballingskap van Juda uitgebou is. 

http://jesusalive.cc/ques233.htm
http://www.jewfaq.org/m/prophet.htm
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Volgens vers 2-3 tree Jeremia op van 627 v.C. af, die dertiende jaar van koning Josia se regering en 
tree regdeur die regerings van Josia (640-609 v.C.), Jojakim (609-598 v.C.) en Sedekia (597-586 v.C.) 
op tot in 586 v.C. toe die volk in ballingskap weggevoer is.   Joahas en Jojagin  word nie in Jeremia se 
inleiding genoem nie, waarskynlik omdat hulle slegs 3 maande elk in dié tyd koning was. 

Met die name van Josia, Jojakim en Sedekia word ’n mens voorberei vir die koppeling wat daar in 
Jeremia se woorde met hulle  in die loop van die boek sal wees: 

• Josia was die laaste “goeie koning” van Juda en het omvattende hervormings ingebring, wat 
egter net te min en te laat was om die oordeel van die Here af te wend.   Josia word net 
genoem in Jer. 3, terwyl die ander twee heelwat meer genoem word.   Lees meer oor Josia in 
my bydraes: 

o   2 Konings 23 – Die Woord is ‘n gemeenskapsboek; 

o   2 Kronieke 34 – Josia bestry afgodery, herstel die tempel en gehoorsaam die voorskrifte van die 
wetboek; 

o   2 Kronieke 35 – Josia hou die grootste Paasfees, maar sneuwel in oorlog weens sy koppigheid. 

• Jojakim het berug geword vir sy minagting van die Woord van God deur dit te verbrand  (Jer. 
36) en só die woord van Jeremia in die wind te slaan.  Ons gaan oor hom lees in Jer. 26, 25 
en 36 (in datumvolgorde).  Lees meer oor Jojakim in my bydraes: 2 Konings 24-25 – Die Here 
wou dit nie vergewe nie. 

• Sedekia word in Konings op dieselfde manier as sy voorgangers veroordeel as ‘n koning wat 
nie die Here gedien het nie.  Jeremia wys ons egter in Jer. 38 van die worsteling wat hy 
gehad het, hoewel hy net nie homself so ver kon kry om die Here te vertrou en Jeremia se 
raad te volg nie …   Ons gaan oor hom lees op verskeie plekke in die boek Jeremia.  In 
datumvolgorde word interaksies met hom gevind in Jer. 24, 27-29, 37:1-10, 32-33, 37:11-21, 
21, 34, 38.  Lees meer oor Sedekia in my bydrae: 2 Kronieke 36 – Jerusalem val en die volk 
word in ballingskap weggevoer. 

Die roeping van Jeremia – 1:4-19 

Jeremia beskryf sy roepingsgebeure met die frase: “Die woord van die Here het tot my 
gekom”.  Hoewel hy nie uitbrei oor die presiese aard daarvan nie, dui die res van die hoofstuk se 
beskrywings op ’n ervaring wat Jeremia met sy sintuie ervaar het.   Ten minste sy ore, mond en sy oë 
was betrokke, soos ’n mens uit die roepings-woorde, die aanraking en die roepings-visioene aflei. 

Die roepingsgebeure word ook as ’n gesprek tussen God en Jeremia uitgebeeld, soos meermale die 
geval was met ander ervarings van Bybelfigure wat deur God geroep is — Abraham, (Gen. 12), 
Moses (Eks. 3), Samuel (1 Sam. 3), Jesaja (Jes. 6), Esegiël (Eseg. 1) ensomeer.  Trouens, dié tipe 
gesprek teken hulle verhouding met die Here.  Gesprek met God stempel die pad wat hulle met Hom 
loop. 

God se betrokkenheid by sy roeping word met vier werkwoorde gemotiveer: geken, gevorm, gewy 
(geheilig) en aangestel (gegee/gekies).  Let op dat God hom ken nog voor die Here hom skep … ’n 
diepsinnige perspektief op die lewe!  God skep Jeremia volgens die prentjie wat Hy van hom het en 
voer dit deur met sy vorming in die moederskoot en daarbuite vir die roeping wat God vir hom het.  

’n Lewensveranderende gedagte om oor na te dink! 

Interessant genoeg word dieselfde woord “aanstel” (gegee/gekies) gebruik vir die beskrywing van 
Abraham se roeping in Genesis 18:19.  Amos gebruik dit ook met verwysing na die verkiesing van 
Israel (Amos 3:2): 

“Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen 
wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het.” 

http://bybelskool.com/2-konings-23-die-wood-is-n-gemeenskapsboek/
http://bybelskool.com/2-kronieke-34-josia-bestry-afgodery-herstel-die-tempel-en-gehoorsaam-die-voorskrifte-van-die-wetboek/
http://bybelskool.com/2-kronieke-34-josia-bestry-afgodery-herstel-die-tempel-en-gehoorsaam-die-voorskrifte-van-die-wetboek/
http://bybelskool.com/2-kronieke-35-josia-hou-die-grootste-paasfees-maar-sneuwel-in-oorlog-weens-sy-koppigheid/
http://bybelskool.com/2-konings-24-25-die-here-wou-dit-nie-vergewe-nie/
http://bybelskool.com/2-konings-24-25-die-here-wou-dit-nie-vergewe-nie/
http://bybelskool.com/2-kronieke-36-jerusalem-val-en-die-volk-word-in-ballingskap-weggevoer/
http://bybelskool.com/2-kronieke-36-jerusalem-val-en-die-volk-word-in-ballingskap-weggevoer/
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Peterson vertaal dit so mooi: 

“Yes, I’ve settled on him as the one to train his children and future family to observe God’s way of 
life, live kindly and generously and fairly, so that God can complete in Abraham what he promised 
him.” (The Message). 

Jeremia se reaksie daarop is om sy jonkheid as hindernis voor te hou. “Ek is ‘n seun” sê J eremia, ‘n 
woord wat beide vir babas en kleiner kinders sowel as vir tieners en jong volwassenes gebruik is.  Sy 
presiese ouderdom kan dus nie hieruit afgelei word nie, maar hy was dus waarskynlik nog nie in sy 
twintigerjare nie.  “Ek kan nie goed praat nie,” het waarskynlik meer met sy eie beoordeling van die 
“gesag” waarmee hy kan praat te doene, as dat hy nie vlot kon praat nie.  

Die Here word egter nie daardeur van stryk gebring nie en praat hom moed in, meer nog raak sy 
mond aan, dié mond waaroor hy bekommerd is.  Dit legitimeer sy woorde as God s’n.  God se gesag 
sal dus sy woorde stempel.  Dit herinner aan die gloeiende kool vuur waarmee Jesaja se mond 
aangeraak is toe hy oor sy onrein lippe gekla het (Jes. 6:6).  

God spel Jeremia se roeping uit met ses woorde en twee visioene. 

• Die ses woorde behels oordeel: breek, uitroei, vernietig, platslaan, en heil(verlossing, 
redding): bou en vestig.  Dit is ook ongeveer die ratio waarin sy profesieë gelewer is, 
dubbeld soveel profesieë van oordeel as profesieë van hoop. 

• Die twee visioene bevestig dat God gaan optree (amandeltak) — God sê letterlik Hy “staan 
wag” oor sy woorde, om te doen wat Ek gesê het — en dat die oordeel uit die noorde sal 
kom (kokende pot – die leërs van Assirië en Babilon kom natuurlik van die  ooste, maar het 
telkens uit die noorde ingeval om die tog deur die Transjordanië woestyn oos van Juda te 
vermy). 

Die betroubaarheid en sekerheid van God se woorde tref ’n mens opnuut. Die woorde, soos telkens 
in die res van die profesieë van Jeremia, verwys duidelik na die vloeke en seën van die verbond, soos 
in Lev. 26 en Deut. 28 aan die volk voorgehou is.  Die seën en die straf word uitgespel in terme van 
die ekologie, ekonomie, gesondheid, en die politiek.  Dit is die agtergrond en basis vir wat Jeremia 
regdeur die boek gaan sê.  Die negatiewe kant van die beloftes van Levitikus en Deuteronomium 
gaan dus hier in vervulling. 

Aan hierdie roeping word darem ook ’n belofte gekoppel dat die Here Jeremia sal staande hou, 
uitgedruk met drie metafore: ’n vestingstad, ’n ysterpilaar, en ’n bronsmuur.  Die Here sal by hom 
wees om hom te red en te sorg dat hy nie oorweldig word nie.  

Boodskap 

Dit is ’n ongelooflike ryk gedeelte. Aan die eenkant gee dit ’n mens ’n sleutel om die boek te 
verstaan, beide die tyd waarbinne Jeremia optree 627-586 v.C. sowel as die boodskap wat hy vir sy 
tyd ontvang het.  Daarin speel die ses woorde van sy roeping veral ’n belangrike rol: breek, uitroei, 
vernietig, platslaan, bou en vestig. 

Aan die ander kant is hier só baie waarop ’n mens kan konsentreer in terme van jou eie lewe: God se 
betrokkenheid by ons van vóór ons geboorte af, sy bereidheid om met ons in gesprek te gaan, sy 
beloftes wat ons motiveer om die roeping wat Hy vir ons het, aan te gryp.  

Ek oordink vandag die woorde aan Jeremia as woorde ook aan my: “Voordat Ek jou in die 
moederskoot gevorm het, het Ek jou geken.”  Dieselfde God wat Jeremia geken, gevorm, geheilig en 
gekies het, het dit ook met my gedoen vir die roeping wat Hy vir my het.  

Psalm 71:1-6 – Moet my tog nie verwerp nou dat ek oud geword het nie 
Die Psalmis het die voordeel om God se betroubaarheid oor ’n baie lang tyd te kon ervaar.   Dit bring 
’n sekerheid en vertroue wat nie so maklik deur die negatiewe ervaringe van die lewe beïnvloed 
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word nie.  In enige geloofsgemeenskap moet dié ervarings, wat die toets van die tyd deurstaan het, 
gekoester word, ter wille van die behoud van só ’n gemeenskap.   Ek onthou nog goed die getuienis 
van tannie Phoebe Kellerman, amper vyftig jaar my senior, uit my jong dae as predikant in 
Somerstrand … en die rustigheid wat dit by my ingeboesem het.  

Drie van die sentrale metafore wat die Psalmis gebruik om dié Godsbeeld mee uit te druk, is dié van 
’n rots (vers 3) ’n vesting (vers 3) en ’n veilige toevlug (vers 7) wat verband hou met  die gebruik in 
antieke tye om asiel te soek in ’n heiligdom (Eks 21:13).   God is as’t ware die veilige ruimte waar van 
die aanslae van die lewe geskuil kan word. 

Die Psalm kan in drie dele opgedeel word wat losweg met verlede, hede en toekoms verband hou:  

• Wees vir my ’n rots om na toe te vlug, soos altyd in die verlede – vers 2-8.  Hy kan dit vra, 
want die Here is sy vertroue van jongs af (vers 5).  Trouens hy is vir ander ’n wonder (vers 7) 
weens God se sorg vir hom.  God se sorg aan hom funksioneer as ’n teken van God se 
ingrype.  Hy is daarom as sodanig eintlik ’n wonder, ’n teken van God self.   Let egter op dat 
hy nie uiteindelik op sy eie vertroue of God se wonderwerke staatmaak vir sy behoud 
nie.  “U is” nie net, “my hulp van my geboorte af” nie, maar, “reeds voor ek in die wêreld 
gekom het, het U my beskerm.” (vers 6).  God se genade in die verlede is die grond van sy 
bestaan, die rede vir sy vertroue, die motivering om op God te bly staatmaak.  

• Moet my tog nie in die hede verwerp nou dat ek oud geword het nie – vers 9-17.  Die 
Psalmis baseer sy gebed vir hulp in die hede op die feit dat God hom nog nooit in die steek 
gelaat het nie.  Veral sy tanende kragte en ouerwordende gestalte moet tog nie in die pad 
staan van God se hulp nie, veral nie omdat dit nou deur sy vyande misbruik word om hom te 
na te kom en komplotte teen hom te sweer.  Sy gebed is dat dié wat sy ondergang soek, 
eerder in die skande en mislukking kom.  Sonder ophou sal hy dan van God se reddingsdade 
bly praat en as ’n teken van God se teenwoordigheid op aarde bly funksioneer. 

Moet my tog nie alleen laat nie, ter wille van die geslagte wat kom in die toekoms – vers 17-24.  Hy 
herhaal sy gebed dat sy oudheid en grysheid nie teen hom sal tel nie, maar gee hier ’n ander 
motivering daarvoor.  Dít is, dat die geslagte wat nog kom, sy kleinkinders bv., ’n lewende getuie van 
God se verlossingswerk in die toekoms sal kan sien en saam met hom kan sê: “Wie is soos U, o 
God?” (vers 19).  Vers 20 is baie spesiaal vir my: “U het talle benoude ervaringe oor my gebring, 
maar elke keer weer my lewe gered.” Dit stem ooreen met Paulus se gedagte in Romeine 2:9: 
“Lyding en benoudheid bring Hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen, in die eerste plek oor 
dié van die Jood, maar ook oor dié van die nie-Jood.” Gelukkig staan daar darem in vers 10-11 die 
volgende: “Ewige heerlikheid, eer en vrede skenk Hy aan elkeen wat goeddoen, in die eerste plek 
aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood.  God trek immers niemand voor nie.”  Daarom bid die 
Psalmis vir uitkoms, sodat hy kan voortgaan om te sing tot God se eer en die hele dag deur te praat 
van Sy verlossingswerk. 

Hebreërs 12:18-29 – Hardloop die wedloop wat vir ons voorlê met volharding 
Sien die vorige bydrae oor Hebreërs vir meer inligting oor hoofstuk 12. 

12:14-29 – Sien toe dat niemand anders God verontagsaam nie 

Die oproep om die oog op Jesus te hou, is egter nie net iets wat ’n mens persoonlik kan omarm 
nie.  Dit bly ’n integrale deel van die evangelie om te sorg dat die mense rondom jou nie afvallig raak 
nie. 

’n Mens kan dus nie net persoonlik streef na vrede met almal en na persoonlike heiligmaking nie – al 
is dit ook hoe belangrik.  Dit moet aangevul word met ’n omgee vir ander om dieselfde pad saam 
met jou te volg.  Niemand sal God daarsonder sien nie – wat immers die einddoel van die 
geloofsvolharding is. 

Die afvalligheid kan volgens die skrywer op drie maniere gebeur. 
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• Dit kan gebeur dat mense in onbegrip of selfs net onnadenkendheid: “die genade van God 
verspeel”. Waar Jesus nie voor oë gehou word as  Leidsman en Voleinder van die geloof nie, 
sal mense inderdaad die genade van God verspeel. 

• Dit kan ook gebeur deur afvalligheid waar God met iets anders verplaas word. Die 
geloofsgemeenskap word daarom opgeroep om te sorg dat daar “geen wortel van bitterheid 
opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word,” nie.  Die skrywer 
verwys hier heel waarskynlik na die beskrywing in Deuteronomium 29:18-21 van wat met ’n 
geloofsgemeenskap gebeur as hulle afvalligheid van God toelaat.  Die Here waarsku dat 
sulke mense, “so ’n gifwortel wat alles kan vergiftig”, tot baie ellende en swaarkry sal lei.  

• Dit kan ook gebeur wanneer iemand sedeloos of goddeloos optree, soos Esau wat sy 
eersgeboortereg prysgegee het. Dit is iets wat nie maklik ongedaan gemaak word nie, al 
begeer jy dit met baie trane.  Esau het tevergeefs vir Isak gesmeek vir ’n 
gesindheidsverandering, maar dit nie gekry nie.  Hierdie gevaar van goddeloosheid dui op 
dieselfde gevaar wat die skrywer aan Hebreërs in hfst. 3:12 as “’n bose hart van ongeloof” 
beskryf het.  Só iets moet die geloofsgemeenskap ten alle koste in eie geledere probeer 
vermy. 

Die rede hiervoor is dat God nie maar beperk is tot iets tasbaars soos in die natuurtekens by die berg 
Sinai met die gawe van die wet ervaar is nie.  En dit was alreeds skrikwekkend groots.  Selfs Moses 
het daarvan gesê: “Ek is beangs en ek sidder!” 

Nee, die rede vir hierdie oproep om om te gee vir ander is dat hulle die doel van hulle lewe kan 
mis.  Hulle is op pad na die hemelse stad van die lewende God met sy tienduisende engele waar 
hulle deel sal raak van die “gemeente van eersgeborenes”.  Israel is in die OT as God se 
eersgeborene geteken (Eks. 4:22; vgl. Jer. 31:9).  Dit word nou op alle gelowiges van toepassing 
gemaak (vgl. ook wat ek hieroor geskryf het in Psalm 87 – Elke persoon wat God ken, is in Sion 
gebore).  In God se teenwoordigheid sal hulle as vrygespreektes vervolmaak word.   Dít kan ’n mens 
nie mis nie! 

Daarom: “Sien toe dat julle Hom wat praat, nie verontagsaam nie.”  Ons kan nie ons rug draai op die 
Een wat besig is om ’n onwankelbare koninkryk voor te berei nie.   En ons moet toesien dat niemand 
van ons medegelowiges dit doen nie.  Die slotsom is: “Laat ons dankbaar wees en God daardeur op 
’n welgevallige wyse dien, met eerbied en ontsag, want ons God is inderdaad ’n verterende vuur.”  

Boodskap 

Ek kan aan geen ander Skrifgedeelte dink wat só onomwonde ons oproep om nie net self die Here 
met alles in ons te dien en in geloof te volhard nie …. maar ook tegelykertyd ons oproep om alles in 
ons vermoë te doen om te sorg dat die ander lede van ons geloofsgemeenskap nie agterbly en 
afvallig raak van die lewende God nie. 

En die rede daarvoor is nie net dat dit die gesondheid van die geloofsgemeenskap bepaal nie, 
hoewel dit ’n belangrike rede is.  Die belangrikste rede is dat niemand van die geloofsgemeenskap 
die voorreg van vervolmaking as die “gemeente van eersgeborenes” kan mis nie.   Dit kan net nie 
gebeur nie.  “It’s too ghastly to contemplate!” 

Lukas 13:10-17 – Die genade van genesing bring skeiding 
Sien vorige bydrae vir die konteks. 

Hier is ‘n paar opmerkings oor die perikoop vir vandag, 13:10-17: 

 Jesus genees die vrou op die sabbat.  Dit het twee reaksies tot gevolg.  Sy loof die Here vir 
haar verlossing ná 18 jaar se swaarkry.  Die leiers van die sinagoge is verontwaardig dat dit 
op die sabbat was, en dat Jesus daarmee die wet oortree het deur te werk.  

http://bybelskool.com/psalm-87-elke-persoon-is-in-sion-gebore/
http://bybelskool.com/psalm-87-elke-persoon-is-in-sion-gebore/
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 Let op hoe die leier die skare beveel om liewer op die eerste ses dae van die week te kom vir 
genesing!  Jesus berispe hom egter dat dit skynheilig is, want hulle doen self genadewerk op 
die sabbat deur vir hulle diere goed te wees.  Hoeveel te meer dan nie vir ‘n dogter van 
Abraham waardeur God die Satan se werk verbreek. 

 Let ook op hoe daar weer twee reaksies is op hierdie gesprek tussen die leier van die 
sinagoge en Jesus.  Die teenstanders was beskaamd.  Die skare was verheug oor al die 
wonderlike dinge wat Jesus gedoen het. 

Week 6: 22-28 Augustus 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: Lukas 14:1, 7-14; Jeremia 2:4-13; Psalm 81:1, 10-16; 
Hebreërs 13:1-8, 15-16 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee v ir 
Hom die slegte. 

HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.  

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  

LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.  

 

Lukas 14:1, 7-14 – Beskeidenheid en gasvryheid kenmerk Jesus se dissipels 
Ek gee weer ‘n breër konteks, hoewel ons net fokus op die gelykenis oor beskeidenheid en gasvryheid 
in vers 7-14, gekoppel aan die inleidende vers 1. 

Jesus gebruik weereens ‘n sieke, hierdie keer ‘n man wat aan water (watersug of dropsy  in Engels) 
gely het, om die Fariseërs se verdraaide siening van die sabbatdag uit te daag (14:1-6). 

Jesus gaan verder en leer hulle deur 2 gelykenisse van beskeidenheid (14:7-11) en gasvryheid (14:12-
14) – albei karaktereienskappe wat hulle gekort het – en wys in ‘n 3de gelykenis hoe hierdie oproep 
in God se gasvryheid teenoor mense, sy hart vir verlorenes, begrond is, die gelykenis van die groot 
maaltyd (14:15-24). 

Lukas sluit die hoofstuk af met Jesus wat die eise van dissipelskap uitspel (14:25-33) en hulle met die 
gelykenis van die kragtelose sout oproep tot gehoorsaamheid (14:34-35). 

‘n Paar opmerkings: 

• God het ‘n hart vir verlorenes.  Ons beskeidenheid en gasvryheid is twee maniere waarop hy 
mense tot hulle reg laat kom in ons geselskap.  Die een het met ons denke oor onsself te 
make. Die ander met ons denke oor ander. 

• Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar minder oor jouself.  Dink daaroor 
na. 
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• Gasvryheid beteken ook dat jy die grens na ander oorsteek en op hulle gasvryheid 
staatmaak.  Ons moet ook bereid wees om te ontvang, nie net te gee nie.  

Jeremia 2:4-13 – My volk het My vergeet 
Hoofstuk 2-6 vorm ’n eenheid in terme van styl — amper alle gedeeltes is in poëtiese vorm — en 
inhoud — oordeelsprofesieë waarin die skraal hoop van ’n moontlike omkeer tog nog lewend is 
(hfst. 4:14: “Reinig jou hart van die kwaad, dat jy behoue kan bly”).   Dit word ingelui met die frase: 
“Die woord van die Here het tot my gekom” wat eers weer in hfst. 7 herhaal word om ’n nuwe 
afdeling in Jeremia se boek in te lui.  Ons vind dit regdeur die boek as die begin van onderafdelings 
van sy boodskap (1:2-3; 1:4; 1:11; 1:13; 2:1; 7:1; 11:1; 13:3; 13:8; 14:1; 16:1; 18:1; 21:1; 24:4; 26:1; 
27:1; 28:12; 29:30; 30:1; 32:1; 32:26; 33:1; 33:19; 33:23; 34:1; 34:8; 34:12; 35:1; 35:12; 36:1; 36:27; 
37:6; 39:15; 40:1; 42:7; 42:15; 43:8; 44:1; 46:1; 47:1; 49:34). 

Omdat Josia pertinent in hfst. 3:6 genoem word, plaas geleerdes gewoonlik die ander gedeeltes van 
hfst. 2-6 in die eerste periode van Jeremia se bediening (627-609 v.C.), d.w.s. in die tyd van Josia 
(640-609 v.C.), onder andere omdat hoofstuk 7 op sy beurt in die tyd van die volgende koning 
Jojakim geplaas word (609-598 v.C.), weens die ooreenkomste met dieselfde tipe opdrag en 
boodskap wat in hoofstuk 26 gegee word, en waar dit duidelik in die tyd van Jojakim geplaas is 
(26:1). Hoewel dit moeilik is om altyd die perikope/gedigte van mekaar te onderskei, is daar min of 
meer ’n progressie van gedagtes in terme van die breë lyne van die hoofstukke sigbaar, as ’n  tipe 
“regsgeding” teen die volk: 

• Hoofstuk 2 – My volk het My vergeet. 

• Hoofstuk 3 – Kom terug na My toe! 

• Hoofstuk 4 – Bekeer jou tot My 

• Hoofstuk 5 – Hulle het hulle nie laat leer nie 

• Hoofstuk 6 – Jerusalem is veroordeel 

Die vyf hoofstukke vorm natuurlik ook ’n onderafdeling van die eerste hoofdeel van Jeremia se 
boodskap aan Juda en Jerusalem — hfst. 2-33, soos ek in die inleiding aangedui het.  Dit handel oor: 

• die oordeel oor die volk wat God vergeet het (hfst. 2-20) waarby Jeremia se sewe 
“Konfessies” opgeneem is; 

• die oordeel oor die leiers  (konings, profete, en priesters: hfst. 21-23, waarin daar darem ook 
’n belofte van ’n regverdige koning ingesluit is); 

• die ballingskap wat onafwendbaar aanbreek – hfst. 24-29; en laastens 

• die belofte van ’n toekomstige  herstel – hfst. 30-33. 

Indeling ’n Mens kan die individuele uitsprake/gedigte van Jeremia raaksien veral in die wisselende 
naamwoorde wat gebruik word: bv. “jy” in vers 1-3 wat in die vroulike tweede persoon enkelvoud 
geskryf is, “julle” in vers 4-9 wat in die manlike tweede persoon meervoud geskryf is, 
ensomeer.  Maar dit help ook net so ver vir die afbakening, want in vers 6 word ook die derde 
persoon manlike meervoud gebruik, “hulle”. Die beste is om die indeling daarom op ’n kombinasie 
van drie maniere te doen, eerstens in terme van frases wat ’n nuwe aankondiging inlui, soos bv. “So 
sê die Here” in vers 2, en “Hoor die woord van die Here” in vers 4, tweedens om moontlike logiese 
gedagte eenhede te identifiseer, bv. vers 14-19 wat ’n eenheid vorm rondom die sentrale gedagte in 
vers 17: “Jy het jou dit self aangedoen omdat jy My, die Here jou God, verlaat het” en derdens 
volgens bogenoemde naamwoorde, jy, hulle, julle ensomeer. Dit gee die volgende indeling:  

• “Die woord van die Here het tot my gekom” – vers 1-2a (inleiding) 

• “Ek onthou nog hoe getrou jy aan My was” – vers 2b-3 
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• “Waarin het Ek gefaal?” – vers 4-8 

• “Daarom kla Ek jou weer aan” – vers 9-13 

• “Jy het jou dit self aangedoen omdat jy My, die Here jou God, verlaat het”- vers 14-19 

• “Jy het my gesag lankal verwerp” – vers 20-22 

• “Besef tog wat jy gedoen het” – vers 23-25 

• “Soos ’n dief in die skande kom, wanneer hy betrap word, so sal die Israeliete in die skande 
kom”- vers 26-30 

• “Slaan tog ag op die woord van die Here, my volk!” – vers 31-35 

• “Hoe laag het jy gedaal deur jou wispelturigheid!” – vers 36-37 

“Die woord van die Here het tot my gekom” – vers 1-2a (inleiding) Soos reeds genoem, word die 
hoofstuk ingelui met die frase: “Die woord van die Here het tot my gekom” wat eers weer in hfst. 7 
herhaal sal word vir ’n nuwe afdeling in Jeremia se boek.   Dit vorm dus nie net ’n inleiding tot die 
hoofstuk se profesieë nie, maar ook vir die versameling hfst. 2-6. 

“Ek onthou nog hoe getrou jy aan My was” – vers 2b-3 

Let op hoe die Here die volk as ’n integrale eenheid van hulle ontstaan af tot in die hede 
aanspreek.  Die huidige inwoners van Jerusalem word aangespreek met: “Ek onthou nog hoe getrou 
jy aan My was in jou jeug”  asof hulle fisies daar was by die begin in die woestyntyd.  Uit God se 
ewigheid is die volk van Israel een ondeelbare geheel.  Die verlede het dus ’n onontwykbare impak 
op die hede, beide positief en negatief, soos ook reaksies in die hede natuurlik medebepalend is vir 
die toekoms van dié een volk van God. 

Die intieme gemeenskap tussen God en sy volk word hier in herinnering geroep as getuienis vir God 
se saak met sy volk, soos in die res van die gedigte gaan ontvou, dat hulle sonder ’n goeie rede van 
Hom af weggedraai het, al het Hy hulle van alle rampe beskerm.  Die doel daarmee is egter nie net 
om hulle te beskaam nie, maar juis te motiveer om hulle oop te stel om dié verhouding met God te 
soek en te hervat. 

“Waarin het Ek gefaal?” – vers 4-8 

Vers 4-13 is duidelik ’n eenheid, maar ek hanteer dit as twee kante van die “regsgeding” – by wyse 
van spreke – wat die Here met die volk aanhangig wil maak. In die eerste deel vra die Here die vraag: 
“Waarin het Ek gefaal?” Hy wil weet hoekom die vaders van die volk van Hom af weggedraai het om 
nikswerd afgode te dien.  Hy wil weet hoekom hulle Hom nie opgesoek het nie, dié Een wat Hom as 
hulle God bewys het met die Uittog uit Egipte, die begeleiding deur die woestyn en die Intog en 
vestiging in Kanaän. 

Die volk het egter die land – wat steeds God se eiendom was en is (vgl. Lev. 25:23) – besoedel (deur 
die wet te oortree), die priesters het Hom nie aan die volk bekend gemaak nie, die regeerders het 
hulle teen Sy koningskap verset, en die profete het afgode begin dien. Die ongehoorsaamheid was 
dus wydverspreid onder die leiers en die volk. 

“Daarom kla Ek jou weer aan” – vers 9-13 

In die tweede deel versterk die Here sy klag met die woorde: “Daarom kla Ek jou weer aan” en sluit 
ook die “nakomelinge” in.  Dit is immers onverstaanbaar dat ’n nasie sy gode verruil.   Selfs al kom 
hulle agter dat dié gode nikswerd is nie, doen hulle dit nie! Die Here verwys hier na die Kittiëreilande 
— die eiland Siprus — en Kedar —  Bedoeïene afstammelinge van Ismael in die Siries-Arabiese 
woestyn.  Jeremia sal later ’n spesifieke oordeel oor Kedar uitspreek (Jer. 49).  

Dit is die hart van God se aanklag teen die volk, dat hulle van god verander het.   Hulle twee sondes is 
1) dat hulle Hom verlaat het, en 2) dat hulle ander gode, “waterbakke wat gebars is en nie water hou 
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nie”, gekies het. “Selfs die hemel moet daaroor skrik en beef en sidder! sê die Here.” Die hemel 
word hier as getuie aangeroep wat waarskynlik ’n terugverwysing is na die Here se waarskuwing in 
Deut. 4:26 dat Hy die hemel en aarde getuies maak van die verbond sodat hulle ingetrek kan word 
wanneer dinge tussen Hom en die volk skipbreuk ly. 

“Jy het jou dit self aangedoen omdat jy My, die Here jou God, verlaat het” - vers 14-19 

Die Here se verbasing en selfs afgryse oor die volk se afvalligheid word helder hier uitgedruk.   Hulle 
tree op op maniere wat by slawe pas, nie by kinders van die land, d.w.s. kinders van God nie.  Hy is 
immers die eienaar van die land, en sy verbond met hulle gee aan hulle die voorreg om sy gawes en 
beskerming te geniet.  Hulle gaan soek egter beskerming by die groot wêreldmagte van die tyd, 
Egipte en Assirië.  Terloops, Memfis (In Hebreeus word dié stede met die wisselvorme Mof en Nof 
aangedui) en Tagpanges is twee stede in Egipte.  Jeremia word juis na Tagpanges ontvoer soos ons 
later in Jeremia 44 sal lees. 

Let op hoe die Here die gevolge hiervan uitspel: “Die kwaad wat jy gedoen het, sal jou straf word.” 
D.w.s. die alliansie wat hulle met die wêreldmagte soek, sal hulle ondergang beteken – hulle gaan 
soek verkwikking (Jeremia gebruik die metafoor van die water) by die riviere van dié twee nasies, 
maar dit sal hulle suur bekom.  Die Here sal hulle oorgee aan hulle eie planne wat téén sy wil en raad 
gesmee is.  “Omdat jy van My af weggedraai het, sal jy daaronder ly.   Jy sal agterkom hoe 
rampspoedig dit is, jy sal proe hoe bitter dit is om My, die  Here jou God, te verlaat, om geen eerbied 
meer vir My te hê nie, sê die Here God, die Almagtige.” Angswekkende woorde!  

Dat ’n mens jouself en jou volk só in die voet kan skiet deur jou heil op verkeerde plekke te gaan 
soek.  Dit laat ’n mens ook besef dat die oordeel van die Here nie ’n bose daad van God is nie.   Hy 
boelie nie vir Israel nie.  Hy laat hulle ná eeue se waarskuwings oor aan hulle eie dwaasheid om te 
kyk of hulle nie só tot inkeer kan kom nie. 

“Jy het my gesag lankal verwerp” – vers 20-22 

Die kern van die probleem van Israel is dat hulle die gesag van die Here oor hulle lewe, in wet en 
wandel, verwerp het. Hulle het van ’n goeie wingerdstok verander in onkruid, in ’n wilde 
wingerdstok, deur mee te doen aan die afgodediens van die land Kanaän. Geen wonder dat Jesus 
eeue later gekom het as die ware wingerdstok, sodat ons almal by Hom ingeënt kan word sodat die 
verhouding met God herstel kan word – Joh. 15.  Lees meer hier daaroor: Johannes 15:1–26 – Om 
Jesus te aanvaar en sy pad vir jou te omhels, is die lewe. 

“Besef tog wat jy gedoen het” – vers 23-25 

Met uitdagende metafore word die afvalligheid van die Here se bruid, die volk, geskets.  Hulle tree 
soos ’n bronstige kameelkoei of ’n wildedonkie op in hulle ongeoorloofde politieke verbintenisse 
sowel as in die afgodediens waaraan hulle hulself blootstel.  Die Hinnomdal is net suid van Jerusalem 
(vgl. ook Jos. 18:16; Neh. 11:30). Die Here wil hê dat hulle moet besef wat hulle doen, maar hulle 
weier: “Ek sal nie daarmee ophou nie.” 

“Soos ’n dief in die skande kom, wanneer hy betrap word, so sal die Israeliete in die skande kom” - 
vers 26-30 

Dit beteken dat soos ’n dief in die skande kom, wanneer hy betrap word, so sal die Israeliete in die 
skande kom, die volk en hulle leiers.  In plaas daarvan om God as Skepper en Vader te eer, verleen 
hulle godsdienstige status aan dooie voorwerpe, hout- en klipbeelde.  Dit is eintlik net wanneer ’n 
ramp hulle tref, dat daar ’n verposing in hulle afgodediens kom en hulle hul na die Here wend.   In die 
oë van die Here is dit egter net nie goed genoeg nie. 

“Slaan tog ag op die woord van die Here, my volk!” – vers 31-35 

Daarom spreek die Here die volk ernstig aan om op sy woord ag te slaan.   Al kan Hy nie regtig begryp 
hoe hulle Hom en hulle verhouding met Hom kan vergeet nie, is dit die feite waarmee die Here 

http://bybelskool.com/johannes-151-26-om-jesus-te-aanvaar-en-sy-pad-vir-jou-te-omhels-is-die-lewe/
http://bybelskool.com/johannes-151-26-om-jesus-te-aanvaar-en-sy-pad-vir-jou-te-omhels-is-die-lewe/
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rekening moet hou.  Die volk het Hom verlaat, al was Hy goed vir hulle, al was hulle aan mekaar 
verbind soos ’n bruid aan haar man. Een van die ysingwekkende redes vir hulle afvalligheid is dat 
hulle gewoond geraak het aan die kwaad.  Dit het hulle vermoë om te kan onderskei, afgestomp.  Dit 
het hulle ook afgestomp ten opsigte van arm en verontregte mense en laat hulle toe dat booswigte 
vry kom. Maar hulle onsensitiwiteit vir hulle eie sondigheid, is uiteindelik nie ’n verskoning nie.   Die 
volk sal die gevolge van hulle afvalligheid dra. 

“Hoe laag het jy gedaal deur jou wispelturigheid!” – vers 36-37 

Die wispelturigheid van die volk in hulle verhouding met God en hulle onheilige verbintenis met die 
twee groot wêreldmagte, Egipte en Assirië, sal hulle egter niks in die sak bring nie.   Soos hulle die 
Here in die steek gelaat het, só sal die wêreldmagte vir Israel in die steek laat.  Daar sal geen 
volhoubare hulp van dié magte af kom nie. 

Boodskap 

Boosheid is in sy diepste wese vergeetagtigheid, die groeiende gebrek aan ’n Goddelike geheue, die 
onwilligheid om God se goedheid voortdurend te erken en in herinnering te roep.  Waar God in ’n 
mens se bewussyn vervaag, en Hy nie voortdurend in herinnering geroep word, daar lê die kiem van 
die Boosheid.  Dit manifesteer dan in dwase verbintenisse, alliansies wat nie goed deurdink word 
nie, en dit manifesteer in sosiale onreg, waar deernis met armes verdwyn, en met dié wat onreg 
ly.  Dít skep die klimaat waarin ’n samelewing uiteindelik verval in anargie en wetteloosheid waar 
elkeen sy eie idees van hoe dinge moet werk op ander af forseer. 

Ek skryf dié gedeelte terwyl ek baie bewus is van die afgryslike konflik in die Midde-Ooste (Israel-
Palestina, Irak-Sirië) sowel as die ongebreidelde legitimering van korrupsie in ons eie land.   Ek wil nie 
daaroor juis uitbrei nie, maar liewer self die skoen aantrek, en ons almal oproep om self te sorg dat 
ons die Here elke oomblik van elke dag voor oë sal hou.  Skep vir jouself ritmes en rituele om jouself 
aan die Here te herinner, en oor sy goedheid en nabyheid na te dink.   Daniël het drie keer ’n dag 
gebid as ’n vaste patroon.  Jesus het telkens weer Homself onttrek om te gaan bid.  Die Here het ook 
die Sabbat ingestel om ons aan Hom te herinner, om Hom en sy gawes te geniet, en hoewel ons dit 
nie meer as ’n wet nakom nie, en ook nie op ’n Saterdag nie, het ons tye van “herinnering” nodig.   ’n 
Mens se stiltetyd is een só ’n tyd van herinnering, maar ons het ook gereelde tye van afskakeling en 
gefokusde aandag nodig, ’n rusdag, soms ’n “rusweek” (retraite) en soms selfs langer (sabbatsjaar ), 
as dit moontlik is. 

Ek oordink vandag die woorde: “Waarin het Ek gefaal?”  En ek loof die Here dat my ervaring regdeur 
my lewe nog altyd was dat Hy my nog nooit gefaal het nie.  Daarom is my gebed vandag: “Ek aanbid 
U vir u goedheid en getrouheid.” 

Psalm 81:1,10-16 – Maak jy jou mond wyd oop, dan vul Ek dit!  
Psalm 81 is weereens ’n “liturgiese preek” wat: 

• ’n oproep tot lof bevat (vers 2-6), 

• ’n lerende gedeelte (preek) wat God se voorsiening, die volk se koppigheid, maar ook God se 
gereedheid om te help as hulle sou luister op die tafel sit (vers 7-15) en 

• ’n appèl aan die einde om die Here te dien insluit, omdat dit God se voorsiening vir hulle sal 
ontsluit (16-17). 

Jubel tot eer van God ons sterkte – vers 2-6 

Dis interessant dat lof meermale die eerste oproep aan die volk van God is, selfs wanneer daar 
spesifieke dinge is wat aangespreek moet word.  Lofprysing kom voor skuldbelydenis, soos dit ook in 
die verhaal van die teruggekeerde ballinge in Nehemia 8 die geval was.   Hulle moes hulle hartseer 
bedwing nadat die Woord hulle aangespreek het en eers die Here loof en prys, vóór hulle in 
skuldbelydenis en boetedoening voor Hom vergader het. 
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Israel word hier tot feestelike lofprysing aangemoedig met sang, tamboeryne, liere en harpe op hulle 
onderskeie feeste.  Die ramshoring moet geblaas word om die verskillende feeste aan te kondig: 
nuwemaan, volmaan en so meer (vgl. Paulus wat sê dat dít in die nuwe bedeling tot ’n einde gekom 
het – Kol. 2:16).  Dit is God se instelling wat as dure plig op hulle gelê is reeds van die begin van hulle 
roeping as Godsvolk. 

Vers 6b lui eintlik soos volg: “In ’n taal wat ek nie ken nie, hoor ek …” (2014 vertaling) wat dui op die 
feit dat die liturg (profeet/priester) ’n openbaring van God ontvang het wat hy nou aan die volk 
meedeel as gesaghebbende woord van God. 

Israel, luister na My – vers 7-15 

God se boodskap word dan in drie dele gelewer: God se oorvloedige voorsiening in die verlede (vers 
7-11), die volk se koppigheid om na Hom te luister (vers 12-13) en God se gereedheid om te help as 
hulle sou luister (vers 14-15). 

Let op hoe swaar tyd in Egipte in herinnering geroep word met die metafoor van die mandjies wat 
hulle kon neersit, waarmee God se verlossing uit Egipte geteken word.  Die gawe van die wet in die 
woestyn word met die stem uit die donderwolk geskets, die teenstand van die volk met die 
versoeking by Meriba.  Die wet self word in herinnering geroep met die verwysing na die eerste 
twee gebooie (vers 10). 

Maar ná die geskiedenisles van God se voorsiening verander die fokus na die bevestiging van ’n 
belofte wat steeds vir hulle geld: “Maak jy jou mond wyd oop, dan vul Ek dit.” Die uitnodiging is dus 
vir elkeen wat na dié woord luister en daarop reageer, ook vandag nog.  

Dan word teruggegaan na die geskiedenis van Israel se koppigheid wat nie na God wou luister nie en 
daarom deur die Here gelos is om hulle eie kop te volg, al was dit tot hulle skade.  

Tóg is die Here onmiddellik gereed om te help as hulle maar net wou luister.   Hy sal dan verseker 
ingryp en hulle vyande verslaan. 

God sal julle voed met die beste koring – vers 16-17 

Die liturg sluit af met die appèl op die volk om te kies om na Hom te luister (vers 16-17).  “Dié wat 
voorgee dat hulle die Here dien, maar Hom haat, hulle straf sal vir altyd duur.” “Maar vir jull e sal Hy 
voed met die beste koring, julle versadig met heuning uit ’n rots.” 

Die boodskap van die Psalm 

Dit is onmoontlik vir my om dié Psalm te lees sonder om die verhaal van George Müller te 
onthou.  Ek haal uit die “Bybel vir die Lewe.  24/7” ’n kort deel van sy lewensverhaal aan: 

“1835 was ’n slegte jaar vir die Müllers.  George se vrou, Mary, se pa is oorlede en hulle vyftien 
maande oue babaseun het siek geraak en gesterf.  Mary was depressief en George het erge 
maagprobleme ontwikkel.  Die ergste was dat hulle geen geld oor gehad het nie.  In hierdie tyd het 
hy en sy vrou ’n sagte hart ontwikkel vir al die weeskinders in Engeland, maar hoe begin jy ’n 
kinderhuis sonder geld?  Toe lees George Psalm 81:11.  Hy het op God alleen vertrou en nooit in al sy 
jare vir iemand geld gevra nie.  Die Here het gesorg dat hy in sy leeftyd vir 10 000 weeskinders kon 
omgee.” (my beklemtoning) 

Inderdaad: “Wat julle nodig het, sal Ek in oorvloed gee” (vers 11).  ’n Belofte uit dié Psalm wat 
menige lewe al aangeraak en verander het.  Trouens, in die oorspronklike Hebreeus staan daar: 
“Maak jy jou mond wyd oop, dan vul Ek dit”!  Die prentjie van ’n klein voëltjie in ’n nessie wat wag 
vir die kos wat sy ma of pa bring, inspireer my verbeelding om dieselfde, en méér, van God te 
verwag! 

Ek gaan vandag tegemoet met die belofte van die Here: “Maak jy jou mond wyd oop, dan vul Ek dit”!  
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Hebreërs 13:1-8, 15-16 – Wees gasvry, meelewend, mededeelsaam, gehoorsaam en 
onderdanig 
In ’n gemeenskap wat fokus op Jesus as Leidsman en Voleinder van die geloof en terselfdertyd sorg 
dat die ander lede van die geloofsgemeenskap nie agterbly en afvallig raak van die lewende God nie, 
kan mens nie anders as om te fokus op dinge wat die gemeenskap bevestig en bou nie.  

Daarom beskryf die skrywer die tipe gemeenskap waarna hulle streef om te wees in die vorm van ’n 
hele aantal onderlinge houdings en gewoontes.  Hy gee ’n sinopsis van tien van die eienskappe van 
die geloofsgemeenskap wat as pastorale en etiese onderrig kan dien. 

13:1-6 – Let op julle persoonlike verhoudinge 

Die eerste lys van vyf aspekte het veral te make met hulle persoonlike ruimte: 

• 13:1 – Hulle moet mekaar liefhê – “Die broederliefde moet bly!” 

• 13:2 – Hulle moenie versuim om gasvry te wees nie. Só kan hulle straks verras word met 
engele as gaste!  Dit verwys waarskynlik na Abraham wat God self in die vorm van engele 
gehuisves het (Gen. 18). 

• 13:3 – Hulle moet sorg vir gevangenes en mishandeldes, asof hulle self gevangenes en 
mishandeldes is. 

• 13:4 – Hulle moet die huwelik in alle opsigte eerbaar hou. Geen egbreuk en owerspel mag 
toegelaat word nie. 

• 13:5-6 – Hulle moet vry van geldgierigheid leef. Hoe doen ’n mens dit?   “Wees tevrede met 
wat julle het, want Hy het gesê, ‘Ek sal jou beslis nie verlaat nie en ook nie in die steek laat 
nie.’”  Dit is dieselfde belofte wat die Here aan Josua gegee het (Deut. 31:6,8; Jos. 1:5) en in 
gewysigde vorm vroeër aan Jakob (Gen. 28:15).  Dit bly die belofte van God aan sy 
mense.  Dán, sê die skrywer, sal mens met vertroue kan sê dat die Here vir jou ’n he lper is, 
aangehaal uit Ps. 118:6. 

13:7-17 – Let op julle gemeenskapsverhoudinge 

Die tweede lys van vyf aspekte het veral met die publieke ruimte van die geloofsgemeenskap te 
make: 

• 13:7-8 – “Hou altyd julle leiers in gedagte, dié wat die woord van God aan julle verkondig 
het.” Die skrywer verwys hier waarskynlik meer spesifiek na van die eerste leiers van die 
kerk in die eerste eeu, die apostels, en hulle nalatenskap ná hulle dood, want die gemeente 
moet spesifiek ag slaan op die uiteinde van hulle lewensloop en hulle geloof as voorbeeld 
neem. Daaraan voeg hy by dat “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in 
ewigheid,” waarmee hy ’n maatstaf gee waaraan hulle prediking gemeet kan word.  Die 
woorde was waarskynlik deel van ’n vroeë credo of belydenis van die vroeë kerk. 

• 13:9-14 – “Moenie meegevoer raak deur allerhande vreemde leringe” Hier verwys die 
skrywer veral na die aandrang van sommige op die nakom van Joodse eet- en offer 
gebruike.  God se genade word egter nie deur fisiese eetgewoontes en –reëls beleef nie, al 
het dit ook ’n kultiese offer – en godsdienstige karakter.  Hoekom?  Want, God se genade is 
iets wat in die hart en deur die werking van die Here Jesus Christus ontvang word en nie 
deur wat jy eet nie.  Na ’n baie moeilik verstaanbare gedeelte, waar hy basies die 
voortreflikheid van Christus se offer bó dié van die Joodse offers beskryf (vers 11-12), raai hy 
hulle aan om hulleself met Christus te identifiseer, al beteken dit ook dat hulle smaad sal 
verduur.  Hulle soek immers nie ’n aardse heenkome saam met die Joodse volk nie, maar ’n 
hemelse heenkome in die toekomstig stad van God. 



 42 

• 13:15 – Lofprysing moet hulle gemeenskap kenmerk: “dit is die vrug van lippe wat  sy Naam 
saam bely.” Dit moet hulle geloofsgemeenskap in sy samekomste kenmerk.  

• 13:16 – Hulle moet as geloofsgemeenskap nie versuim om goed te doen nie en 
mededeelsaam te wees in die gemeenskap nie, want dit is die tipe offer wat God se hart bly 
maak en ’n impak maak. 

• 13:17 – “Wees gehoorsaam en onderdanig aan julle leiers”. Hier het hy waarskynlik die 
geestelike leiers in die gemeente in gedagte na wie hulle moet luister, veral omdat dié leiers 
van hulle rekenskap sal moet gee, ’n dure verantwoordelikheid.   Dit sal die leiers ook in staat 
stel om dié taak van leierskap met vreugde te verrig, want as hulle dit al sugtend moet doen, 
sal die uitwerking ook nie goed wees op die gemeente nie! 

13:18-25 – Aanvaar die boodskap van aansporing 

Hy sluit sy brief-boodskap af met ’n aantal laaste versoeke. 

• Hy vra dat hulle vir hom sal bid in sy omstandighede waar hy hom op die oomblik bevind.  

• Hy wil ook hê dat hulle sal vra dat hy aan hulle terugbesorg sal word.  

• Hy bid hulle die seën van die Here toe, veral dat Hy hulle sal toerus met alles wat goed is. 

• En hy pleit by hulle om sy geskrewe boodskap van aansporing te aanvaar.  

Boodskap 

Ek dink elke geloofsgemeenskap moet aan die hand van dié lys van tien houdings en gewoontes ’n 
eie weergawe opstel wat hulle ooreenkoms met mekaar bevat.  En ons moet onsself daaraan 
verbind en mekaar daaraan hou.  Ons is dit aan mekaar verskuldig.  Trouens, ons is dit aan die Here 
self verskuldig. 

Hiermee kom ons aan die einde van hierdie besondere brief-boodskap.  Mag die genade ook met 
julle almal bly soos julle die wedloop wat vir julle voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig 
op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof.  En mag jy ook sorg dat niemand in die proses 
agtergelaat word en afvallig raak van die lewende God nie.  Niemand mag die insluiting in die 
“gemeente van die eersgeborenes” mis nie! 

Week 7: 29 Augustus-04 September 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: Lukas 14:25-33; Jeremia 18:1-11; Psalm 139:1-6, 13-18; 
Filemon 1-21 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 

HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.  

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  
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LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan  jou te reageer. 

 

Lukas 14:25-33 – Dissipelskap bring ons normale lojaliteite in gedrang 
Hier is ‘n paar opmerkings oor die perikoop, 14:25-33: 

 Die eise van dissipelskap kan baie keer ons normale familie lojaliteite in gedrang bring.  Jesus 
moet te alle tye die nommer een in ons lewe wees. 

 Dit beteken dat ‘n mens die koste moet bereken, vóór jy regtig ja sê vir die pad wat die Here 
vir jou wys in terme van dissipelskap en die uitvoering van jou roeping.  

 Dit is nie net familiebande wat vir ons ‘n uitdaging is nie, maar ook ons besittings.  Afstand 
doen, beteken in dié konteks om dit onder leiding van die Here se wil te hanteer.  Hy het die 
finale sê daaroor. 

Jeremia 18:1-11 – Maak julle lewe en julle dade reg 
Die volgende drie hoofstukke het met mekaar verband.  Hoofstuk 18 en 19 werk met twee verwante 
metafore van klei – die pottebakker wat die klei kan vorm soos hy dit goed dink en ’n gekoopte 
kleipot wat maklik gebreek kan word deur sy eienaar – wat albei God se soewereine mag oor die 
volk illustreer. Hoofstuk 18 en 20 bevat die laaste drie “Konfessies” van Jeremia – 18:18-23; 20:7-10; 
20:14-18. Al drie hoofstukke word ook opgebou as ’n voortgaande en wederkerige gesprek tussen 
God, Jeremia en die volk. 

Hoofstuk 18 bestaan uit drie dele: 

• Die metafoor van die pottebakker wat die klei kan vorm soos Hy dit wil – 18:1-12 

• God se klag oor die volk wat Hom vergeet het – 18:13-17 

• Jeremia wat bid dat sy vyande tot ’n val sal kom omdat hulle nie op sy woord reageer nie – 
Jer. 18:18-23 

18:1-12 – Die pottebakker kan die klei vorm soos Hy dit wil 

Die volgende woord van die Here kom tot Jeremia in die pottebakker se huis waar die Here sy 
boodskap aan hom bekend maak deur iets wat op die skyf van die pottebakkerswiel misluk en toe 
iets anders van gemaak is soos die pottebakker dit wou hê. 

Dit is presies wat die Here ook met nasies en koninkryke maak.  Die mislukking van die nasie of 
koninkryk lê in hulle boosheid, en die sukses in hulle gehoorsaamheid.   Straf en seën is 
voorwaardelik aan hulle verhouding met die Here verbonde. 

Die Here gee daarom opdrag aan Jeremia om die volk voor te berei vir die ramp wat oor hulle sal 
kom.  Hy sou graag wou hê dat hulle hulle van hul verkeerde lewe bekeer, dat hulle hul lewe en hulle 
dade sal regmaak, maar hulle wil nie, selfs sien hulle die gevolge van hulle dade raak: “Dit help nie. 
Ons wil lewe soos ons wil, elkeen wil sy eie koppige, slegte lewe lei.” 

18:13-17 – God kla oor die volk wat Hom vergeet het 

Die volk se afvalligheid is egter nie net vir hulleself ‘n probleem nie.   Dit is, anders as met die 
pottebakker, vir die Here eintlik onverstaanbaar sleg, dat die volk Hom vergeet en op die ompaaie 
en ongebaande weë van afgodediens – “gode wat nie bestaan nie”! – begin loop het.  Dit gebeur nie 
in die natuur dat sulke afstootlike dinge gebeur nie.  Hoekom dan tussen God en sy mense?! 

Dit is waarom die Here nie anders kan as om die volk te verlaat en uit sy land te verwerp nie.   Soos 
die volk vir God nie wou erken nie, so sal Hy dit nie meer met hulle doen nie.   Hy sal sy “rug na hulle 
toe draai en hulle nie raaksien nie”. 
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Jer. 18:18-23 – Jeremia bid dat sy vyande tot ’n val sal kom omdat hulle nie op sy woord reageer 
nie 

Jeremia bid dan in sy vyfde “Konfessie” dat sy vyande tot ’n val sal kom omdat hulle nie op sy woord 
reageer nie.  Dit in reaksie op die skinderveldtog van sommige van die Jode teen Jeremia wat sê: 
“Daar sal altyd priesters wees om ons die wil van die Here te leer en wyse manne wat vir ons raad 
kan gee en profete by wie ons die boodskappe van die Here kan hoor.”  

Hy vra dat die Here hom sal help en nie sal toelaat dat goed met kwaad vergeld word nie.   Hy bid dat 
die gat wat hulle vir hom grawe eerder hulleself tot ’n val sal bring.   Hy doen dit onder andere omdat 
hy juis vir hulle ingetree het voor die Here, maar hulle dit nie na waarde geskat het nie, trouens nie 
na die boodskap van die Here soos hy dit vir hulle gebring het, geluister het nie.  

Daarom vervloek hy hulle en vra dat die Here hulle nie sal vergewe nie en dat hulle sondes nie 
ongestraf sal bly nie.  Hy sê selfs: “Tree teen hulle op terwyl U nog toornig is,” so ontsteld is hy oor 
die verwerping wat hy van hulle ervaar. 

Boodskap 

Die Here se soewereiniteit staan uit in dié hoofstuk.  Hy kan met nasies en koninkryke maak soos Hy 
wil, hoewel dit uiteraard regverdig en billik is.  Dit wentel om hulle verhouding met Hom al dan 
nie.  Dit is ook waarop Jeremia staatmaak in sy gebed, dat die Here nie goed met kwaad sal laat 
vergeld nie.   Hoofstuk 19 is ’n deel van God se antwoord aan Jeremia – dat hy Israel soos ’n kleipot 
sal breek – maar ook net ’n gedeelte.  Ná die oordeel sal daar weer ’n tyd kom van genesing, en 
uiteindelik sal die gebed om vergelding vervang word deur die gebed van Jesus om vergifnis: “Vader, 
vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie .” (Luk. 23:34)  Dit is in dié tradisie waarin ons 
staan. 

Psalm 139:1-6, 13-18 – Die wonder van God en van menswees 
Hierdie Psalm is vir my heilige grond.  Aan die een kant besing dit die wonder van God se intieme 
betrokkenheid by ons maak nie saak waar ons ons bevind nie.  God is alomteenwoordig by ons en vir 
ons.  Aan die ander kant besing dit die wonder van menswees: “omdat ek ‘n ontsagwekkende 
wonderwerk is.” 

Dié twee waarhede ontlok twee gebede by die Psalmis.  Hy wil in die eerste plek God se eer ten alle 
koste beskerm en verklaar dat God se vyande ook sy vyande sal wees.   Hy wil in die tweede plek 
absoluut getrou en lojaal aan God leef en vra dat God se ondersoekende teenwoordigheid hom op 
die beproefde pad sal lei. 

Die wonder van God se alomteenwoordigheid – vers 1-12 

Die Psalm word omraam deur die werklikheid dat niks vir God verborge is nie.   Die Here sien 
dwarsdeur ‘n mens: “U ondersoek my en U ken my” (vers 1).   Dit is waar van alle aksies (sit en 
opstaan), gedagtes (”van ver af verstaan U wat ek in gedagte het” – BDV), omswerwinge (“U het dit 
afgemeet”), en woorde (“U ken dit volledig”).  Die Here omsluit ons van alle kante en sy hand is te 
alle tyd op ons soos ‘n pa wat sy peuter ondersteun, soos vers 5b meer korrek vertaal moet word: “U 
plaas u handpalms op my.” 

Dit is belangrik om raak te sien dat al die werkwoorde in die eerste ses verse wat God se 
betrokkenheid beskryf in die teenwoordige tyd vertaal is.  Die Psalmis is nie net as’t ware uit vorige 
ervaring bewus van God se intieme kennis van en betrokkenheid by hom nie.  Dit is iets wat van 
oomblik tot oomblik in sy lewe gebeur.  God is nader aan ons as wat ons bewussyn kan inneem: “Om 
dit te verstaan, is ‘n te groot wonder vir my; dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie.”  

God is nie net so naby aan ons dat ons van Hom kan wegkom nie.  Hy is oral waar ons sou wou 
wegvlug van Hom af, in die hemel, in die doderyk, aan die einde van die see, in die dag en in die nag, 
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selfs in die duisternis wat as die plek gereken is waar God nie aanwesig sou we es nie.  God is 
alomteenwoordig deur sy Gees. 

Dit is tegelykertyd ‘n verskrikking en ‘n vertroosting – vir die goddelose ‘n onrusbarende werklikheid; 
vir die gelowige ‘n gerusstellende werklikheid.  Want God is alomteenwoordig by ons en vir ons waar 
ons ook al mag gaan. 

Die ontsagwekkende wonder van menswees – vers 13-18 

Maar dié kennis is nie net aan die “ewige nou” verbind nie.   God se betrokkenheid kom eintlik van 
voor ons geboorte af en strek tot aan die einde van ons lewe, “nou en vir ewig”.   God se beplanning 
van ons ontstaan en ontwikkeling is dus omvattend, en uit die NT weet ons nog helderder dat dit 
selfs ná die dood voortgaan in die ewige lewe. 

God het ons gevorm in die moederskoot – daarvoor loof die Psalmis Hom: “omdat ek ‘n 
ontsagwekkende wonderwerk is.”  Dit sluit sy binnekant of gewete in – die betekenis wat aan die 
niere gekoppel is (vers 13) – interessant genoeg iets wat dus gereken word as geskep selfs 
voorgeboortelik, en iets wat God gee, nie net iets wat deur die samelewing gevorm is nie. 

Dit sluit sy skelet in, die deel van sy liggaam wat struktuur aan die tapisserie van menswees gee.   Dit 
sluit uiteindelik ook al sy lewensdae in wat in God se boek opgeskryf is – nie soseer alles wat sal 
gebeur nie, maar die tydsduur daarvan. 

‘n Mens kan hier iets raaksien van die feit dat elkeen van ons ons oorsprong in God se gedagtes 
het.  God het ‘n prentjie van ons gehad, vóór ons nog daar was, en ons toe geskep daarvolgens.  Dit 
is waarom die Psalmis sê, dat hy wonderlik is, soos God hom gemaak het, en dat God se gedagtes vir 
hom wonderlik is.  Dit is eintlik net ‘n ontsagwekkende oorweldigende bewussyn.   Of hy slaap en of 
hy wakker is, hy is altyd in God se gedagtes – en God is altyd in sy gedagtes. 

God se eer staan bó alles – vers 19-24 

Dié twee ontsagwekkende en oorweldigende waarhede ontlok twee smeekgebede by die Psalmis.  

Hy wil in die eerste plek God se eer ten alle koste beskerm en verklaar dat God se vyande ook sy 
vyande sal wees.  Hy wil met goddelose mense niks te doene hê nie.  Hulle is immers bloeddorstig en 
bedrieglik, mense wat teen God opstaan en sy vyande is.  Die Psalmis identifiseer dus volledig met 
God self en wil dus niks te doene het met enigiemand wat hom van dié lojaliteit kan wegskeur nie.  

Hy wil in die tweede plek absoluut getrou en lojaal aan God leef en vra dat God se ondersoekende 
teenwoordigheid hom op die beproefde pad sal lei: “Kyk of ek nie op ‘n pad van verdriet is nie, en lei 
my op die ou beproefde pad.” 

Die “pad van verdriet” kan ook vertaal word as “pad van afgodery”.   Die eerste vertaling fokus die 
aandag op dinge wat pyn kan veroorsaak.  Die tweede vertaling fokus die aandag op dinge wat 
afvalligheid kan bring. 

Daarteenoor vra hy dat God hom op die beproefde pad sal begelei.   Die vertaling “beproef” 
(“ancient” volgens Allen) gee die woord ‘ôlâm weer wat ook met “ewig” of “altyd” vertaal kan 
word.  Die idee is egter nie dat dit soseer op die lewe hierna dui nie, maar eerder op dit  wat die 
toets van die tyd sal deurstaan.  D.w.s. dié pad wat van altyd af die regte een was, en wat vir altyd 
sal hou.  Dit is dié pad waarop die Psalmis begelei wil word. 

Filemon – Versoening tussen werkgewers en werknemers 
Paulus skryf hierdie persoonlike brief (weereens saam met Timoteus) aan Filemon, een van die 
geestelike leiers van die gemeente in Kolosse (Filemon 2; Kol 4:9).  Sy slaaf, Onesimus, het hom op 
een of ander manier benadeel en toe gevlug. Onesimus se pad het in Rome met Paulus in die 
gevangenis gekruis.  Hoe dit presies gebeur het, weet ons nie, maar die resultaat van dié ontmoeting 
was dat Onesimus tot bekering gekom en in Jesus Christus begin glo het.   Hoewel Onesimus van veel 
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nut vir Paulus self kon wees, het Paulus egter besluit om hom eerder terug te stuur sodat hy met 
Filemon versoen kan word.  Vandaar dié brief in die vroeë sestiger jare nC waarin hy die situasie 
tussen die twee gelowiges wou uitsorteer tot almal se bevrediging.  Dit gee ons ‘n baie interessante 
perspektief op hoe verhoudinge tussen gelowige werkgewers en werknemers behoort te werk.  

Interessant genoeg is die vier gevangenis briewe (Filippense, Filemon, Kolossense, Efesiërs) 
waarskynlik deur Onesimus self (Kol 4:9) en Tigikus (Kol 4:7,9; Ef 6:21) afgelewer in die vroeë sestiger 
jare van die eerste eeu, moontlik op dieselfde reis. 

Let op hoe Paulus dié brief struktureer.  Na die aanhef en bekendstelling wy Paulus eers uit oor die 
goeie getuienis wat hy hoor van Filemon se liefde en geloof, wat die motivering word vir die tweede 
deel van die brief, waarin Paulus vir Filemon op verskillende wyses motiveer om Onesimus met oop 
arms terug te verwelkom. 

Inleiding: 1-3 

Let op hoe Paulus die huiskerk van Kolosse insluit in sy boodskap aan Filemon, sowel as Affia, 
moontlik sy vrou, en Argippus, moontlik sy seun. 

Dank vir die groot impak van Filemon se geloofslewe: 4-7 

Let op hoe Filemon se liefde en trou uitgespel word in terme van beide die verhouding met die Here 
Jesus Christus self, sowel as in terme van die gemeenskap van gelowiges.  Dit is dan ook die 
motivering vir Paulus se oproep in die volgende deel van die bri ef, dat hy bid dat Filemon ‘n nog 
dieper insig sal kry in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen.   Soos sy geloofslewe ander se 
lewe verkwik het, wil Paulus graag hê dat ook Onesimus daarby ingesluit sal word.  

Paulus tree in vir Onesimus: 8-22 

Let op hoe Paulus doelbewus die gesag waarmee hy Filemon sou kon aanspreek om Onesimus terug 
te neem, onderspeel – sy ouderdom, sy apostelskap, sy status as gevangene twv Christus – en liewer 
‘n aanspraak maak op die liefde van Christus waarvoor Filemon bekend geraak het. 

Maar, dan neem Paulus wel ook moontlike frustrasie in ag wat Filemon steeds kon ervaar weens die 
gebrek of skade wat hy vroeër aan die hand van Onesimus gely het, en bied aan om persoonlik 
daarvoor te vergoed, sodat Filemon vrywilliglik die band met Onesimus kan herstel.  Hy bekragtig die 
versoek deur dit in die naam van die Here te doen, waarmee hy natuurlik te kenne gee dat dit die 
eintlike motivering tot gehoorsaamheid is. 

Groete: 23-25 

Paulus sluit die brief af met groete en ‘n paar mededelings oor die mense wat saam met hom is 
(hulle word ook in Kol 4:10-14 genoem): 

• Epafras is saam met Paulus ‘n gevangene, en word verbind met die stigting van die 
gemeente van Kolosse (Kol 1:7). 

• Markus  is waarskynlik die skrywer van die evangelie van Markus en neef van Barnabas (soos 
ons in Kol 4:10 lees). 

• Aristargos is een van die bekeerlinge in Tessalonika wat ‘n medewerker van Paulus geword 
het (Hand 20:4; 27:2). 

• Demas het kort hierna die teenswoordige wêreld lief gekry het en na Tessalonika vertrek (2 
Tim 4:9-10). 

• Lukas is die skrywer van die evangelie van Lukas en die Handelinge van die Apostels.  

Dié brief het waarskynlik die gewenste uitwerking gehad, en volgens die vroeë kerkvaders word 
Onesimus later die biskop van Efese.   Voorwaar ‘n wonderlike getuienis van versoening en die 
wonder van ‘n nuwe begin. 
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‘n Mens sien hier ook dat die hele instelling van slawerny nie regtig versoenbaar met gemeenskap 
binne die kerk sou kon wees nie.  Al het dit dus lank geneem hierna, voor slawerny inderdaad 
wêreldwyd afgeskaf is, het hierdie verhaal kennelik ook daarin ‘n rol gespeel.  

Week 8: 05-11 September 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: 1 Timoteus 1:12-17; Jeremia 4:11-12, 22-28; Psalm 14; 
Lukas 15:1-10 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 

HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.  

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  

LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer. 

 

1 Timoteus 1:12-17 – ‘n Lewe in geloof wat pas by die gesonde leer 
Let op hoe doelgerig Paulus hierdie brief skrywe.  In hierdie eerste hoofstuk groet Paulus hom (1:1-
3), beweeg onmiddelik na ‘n bespreking van die uitdaging van die mense in Efese wat valse 
leerstellings versprei (1:4-7), en gee vir Timoteus twee teologiese argumente as skietgoed (regte 
gebruik van die wet; regte begrip van die evangelie – 1:8-17) en eindig met ‘n oproep aan hom om 
die goeie stryd van die geloof te stry (1:18-20), dws ‘n lewe in geloof wat pas by die gesonde leer. 

Die sleutel tot ‘n begrip van hierdie valse leraars se beheptheid met mitiese verdigsels, eindelose 
geslagsregisters en ‘n fokus op die wet, lê waarskynlik in die feit dat hierdie kennis ‘n skyn van diepte  
en misterie gehad het, iets wat net vir die ingewydes bedoel is, en net deur hulle verstaan kan word.  

Die evangelie van Jesus Christus is darenteen ‘n baie publieke geloof, iets wat aan ‘n kind verduidelik 
kan word, en wat om ‘n rein hart en goeie gewete, en opregte geloof en liefde gaan.  Kennis is goed, 
maar net nuttig, as dit die doel dien dat ‘n mens in jou geloof in God gevorm word.  

Daarom moet die dwaalleraars teëgegaan word, nie om hulle net te verneder of aan die kaak te stel 
nie, maar met die doel om hulle in liefde reg te help.  Dit is soos die tug altyd moet werk, om mense 
in liefde te help om weer van binne af te herstel om die gesonde leer aan te hang.  

Paulus fokus dan op die regte verstaan en gebruik van die wet, en lê dit uit as iets wat eint lik vir die 
ongehoorsames bedoel is – en hy gee sommer ‘n lysie van die mense vir wie dit bedoel 
is.  Daarteenoor is die fokus van die evangelie om insig in die heerlikheid van die “goeie God” te 
verkry en Hom te dien. 
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Later sal Paulus verder hieroor skrywe en vir Timoteus waarsku teen mense wat die wet op ‘n 
beperkende wyse gebruik (in terme van die huwelik en dieet), teenoor die evangelie wat juis vryheid 
bring (1 Tim 4:1-5). 

Vanuit Paulus se persoonlike Damaskus-ervaring kan hy onomwonde verklaar dat die genade en 
geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus betroubaar is en sonder voorbehoud aanvaar kan 
word.  Trouens, Paulus is by uitstek ‘n voorbeeld van hoe ruimhartig God is, omdat Hy hom aanvaar 
het ten spyte van sy vervolging van Jesus in die tyd van sy ongeloof. 

Dit is met hierdie woorde in gedagte – 1) die regte begrip en gebruik van die wet; 2) die regte begrip 
en verstaan van die evangelie; 3) Paulus as voorbeeld van hoe God se genade werk – dat Timoteus 
die goeie stryd moet stry, aan die geloof moet vashou en ‘n goeie gewete moet behou.  Hy moet ook 
onthou van diegene wat juis nie dít reggekry het nie (Himeneus [ook 2 Tim 2:17]en Aleksander [ons 
weet nie wie dit presies was nie – kyk self na die volgende verwysings van ‘n Aleksander: Hand 4:6; 
Mark 15:21; Hand 19:33; 2 Tim 4:14]), sodat sy geloof nie ook soos hulle s’n skipbreuk ly nie.  Die 
verwysing na “aan die Satan oorgegee” beteken waarskynlik dat hulle lidmaatskap van die 
gemeenskap van gelowiges opgesê is.  Hulle was dus nie meer geag as deel van die koninkryk van die 
lig nie, maar deel van die koninkryk van Satan. 

Jeremia 4:11-12, 22-28 – My volk tree dwaas op 
Een manier om dié aantal gedigte wat hier as ’n eenheid saamgesnoer is, te lees, is om dit as ’n 
gesprek tussen God en Jeremia te lees.  Die onderwerp is die volk se dwase optrede en die gevolge 
wat dit vir hulle, sowel as die impak wat dit op Jeremia het. 

4:5-10 – “Ek, die Here, laat onheil uit die noorde kom” … “Ag, Here my God!”  

Die Here kondig die onheil uit die noorde met groot geskal aan.  Die leeu uit die noorde, die 
vernietiger van die nasies gaan hulle blyplek verwoes weens die toorn van die Here wat op die volk 
rus.  Al raai die Here hulle aan om na die vestingstede te vlug, sal dit hulle niks help nie.  Almal: 
koning, amptenare, priesters en profete sal verslae wees en nie weet waarheen nie.  

Jeremia se reaksie is: “Ag, Here my God!” Sy verweer is dat daar ’n opening vir bekering geskep is – 
“Julle sal vrede hê,” so het hy dit verstaan.  Maar nou lê die swaard teen hulle kele.  Die onheil is op 
pad.  Die deur vir omkeer is toegeslaan. 

4:11-13 – “Ek gaan nou die oordeel oor hulle uitspreek” … “Dit is klaar met ons!”  

Die Here se oordeel word met die treffende metafoor van die skroeiende bergwind – die Sirocco – 
beskryf wat uit die woestyn die temperatuur sal opjaag en hulle in sy volle krag sal tref.   Dit sal 
skielik gebeur, so skielik soos die wolke versamel. 

Jeremia se reaksie is kort: “Ellende wag vir ons, dit is klaar met ons!” 

4:14-21 – “Jou eie dade het hierdie dinge oor jou gebring” … “O die benoudheid in my hart!”  

In ’n klaarblyklike terugverwysing na die moontlikheid van ’n omkeer vir die volk, herhaal die Here sy 
oproep dat die volk hulle hart moet reinig van die kwaad dat hulle behoue kan bly.  Maar, helaas, die 
tyding van die noorde van die land (Dan en die Efraimsberge) is dat die vyand al naby is, dat die 
rebellie teen die Here se ontsettende gevolge in beweging gebring is.   En die Here wyt dit aan hulle 
eie optrede: “Jou eie optrede, jou eie dade het hierdie dinge oor jou gebring, dis jou eie boosheid 
wat dit so bitter maak, wat jou in jou hart tref.” 

Jeremia se reaksie daarop is roerend: “O, die krampe in my ingewande, o die benoudheid van my 
hart!” Die feit dat hy getrou was om die oordeel van die Here aan ’n ongehoorsame volk te 
verkondig, bring vir hom geen genoegdoening nie.  Die naderende onheil is ’n angswekkende 
werklikheid. 

4:22-26 – “My volk tree dwaas op” … “die vrugbare grond het in woestyn verander”  
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Die Here verwys vêrder na die dwaasheid van die volk deurdat hulle Hom nie erken nie, dat hulle 
moedswillig is, sonder enige begrip van wat die Here doen.  Die enigste intelligensie wat hulle het, is 
om kwaad te doen.  Van goeddoen wil hulle niks weet nie. 

Jeremia (dit kan ook uit God se perspektief gelees word) kyk daarom rondom hom rond en sien dat 
die chaosmagte die skeppingsorde van Genesis 1 as’t ware omkeer.   Die land word weer 
onbewoonbaar.  Die lig verdwyn.  Die mens verdwyn, die voëls.  Alles is in puin.  “Dit is die Here wat 
dit in sy gloeiende toorn gedoen het!” 

4:27-31 – “Die hele land sal verwoes word” … “elke stad lê verlate”  

Die Here kom weer aan die woord en erken dat dit Hy is wat die verwoesting laat gebeur het, 
hoewel Hy tog beloof dat Hy die land nie totaal sal vernietig nie.  Sy besluit bly egter vas: “Ek staan 
by my besluit, Ek sal nie van plan verander nie.”  Die hemel en aarde wat getuies is van die begin van 
die volk se geboorte af, dié word tot trane beweeg weens die voltrekking van die oordeel. 

Jeremia se reaksie is weereens om die effek van die vyand op die volk te beskryf.   Let op die 
treffende metafoor dat “elke stad op die vlug” slaan en tussen die bosse inhardloop, en in die 
rotsskeure gaan wegkruip.  Jeremia besef dat mooipraatjies nie gaan help nie, die koeël is by wyse 
van spreke deur die kerk.  Die volk is weerloos teen hulle teenstanders.  Die werklikheid moet in die 
oë gestaar word.  “Ellende wag vir my!” 

Boodskap 

Die boek se boodskap roer my regtig.  Die wyse waarop die gesprek tussen God en Jeremia ontplooi 
gee ’n mens ’n diep insig in wie God is en ook hoe met Hom in verhouding gegaan moet word. 
Jeremia se menslikheid en eerlike worsteling met God se oordele oor sy volk roer my. En die 
verbysterende krag van God se ontblotende beoordeling van wat regtig aangaan – van die 
voortskreidende dwaasheid van die volk – laat my met nuwe oë kyk na die tipe gehoorsaamheid wat 
God van ons vra.  God is net nie tevrede met tweede beste nie. 

“O, die krampe in my ingewande, o die benoudheid van my hart!”  Dat Jeremia se woorde waar 
word, bring vir hom geen vreugde nie.  Hy deel in die smart wat die volk ly, selfs al is dit deur hulle 
eie toedoen. 

Lukas 15:1-10 – God het ’n hart vir verlorenes 
Hier is ‘n paar opmerkings oor die perikoop vir vandag, 15:1-10: 

Die 3 gelykenisse in hoofstuk 15 – verlore skaap, muntstuk, seun – Is van die helderste sketse van 
God se hart vir verlorenes in die Bybel, wat die gelykenis van God se gasvryheid nog verder neem.  

Let op na die volgende: 

• Jesus vertel dié gelykenisse vir die Fariseërs en skrifgeleerdes waarmee Hy eintlik hulle eie 
verlorenheid ontbloot.  Hulle reageer eintlik soos die ouer broer in die gelykenis van die 
verlore seun. 

• Die verskil tussen die eerste 2 gelykenisse is dat in die eerste die verlore skaap se nood 
beklemtoon word, en in die tweede die vrou se nood ten opsigte van die verlore muntstuk 
beklemtoon word.  Waar die skaapboer vir die verlore skaap gaan soek, ter wille van die 
skaap, gaan die vrou soek vir die verlore muntstuk ter wille van haarself.  Albei teken dus 
kante van wie God is en hoe Hy deur ons werk in die wêreld – ter wille van ons, EN ter wille 
van Homself. 

• Die laaste gelykenis kombineer dié twee aspekte van God se besorgdheid oor 
verlorenes.  Daarom kan die gelykenis van die verlore seun net so goed as die gelykenis van 
die wagtende vader beskryf word.  Want dit is nie net die nood van die verlore seun wat 
beskryf word nie, ook die nood van die wagtende vader.  
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Week 9: 12-18 September 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: 1 Timoteus 2:1-7; Jeremia 8:18 – 9:1; Psalm 79:1-9; 
Lukas 16:1-13 

Die bydrae oor die Lukas teks wat hier geplaas word, is net ‘n oorhoofse inleiding en geld vir die 
volgende twee weke.  Dit sal dus nie herhaal word nie. 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 

HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.  

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  

LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer. 

 

1 Timoteus 2:1-7 – ‘n Lewe in gebed deur mans en vrouens  
Waar Paulus nou raad vir Timoteus gegee het oor hoe om dwaalleraars en dwalinge as sodanig te 
hanteer, fokus hy nou op die positiewe riglyne vir die werk in ‘n gemeente.  

En let op waarmee hy begin. Nie met die prediking of die organisasie nie, maar met gebed.   En hy 
spel die werkswyse daarin uit ook in terme van mans en vroue. 

Daarna eers, in hoofstuk 3, skets hy die wyse waarop die leierskap in die gemeente moet 
funksioneer, ouderlinge en diakens, altyd met die fokus van die gemeente in gedagte, 1) dat hulle 
die gemeente is van die lewende God, en 2) dat die gemeente “die draer en beskermer is van die 
waarheid” (vers 15).  Maar daaroor later. 

Gebed – 2:1-7 

Soos in die brief aan Efese word gebed as een van die belangrikste dinge genoem wat ‘n gemeente 
kan beoefen.  En die gebed is nie net privaat vir die behoeftes van enkelinge of selfs van die 
gemeente nie, maar vir alle mense.  Hoewel regeerders uitgesonder word, veral met die oog op ‘n 
rustige en stil lewe in volkome toewyding aan God in alle eerbaarheid, bly die fokus alle mense.   En 
Paulus is baie ernstig daaroor dat God se wil is dat alle mense gered word en tot kennis van die 
waarheid kom – en onthou dat die gemeente die draer van die waarheid is, soos ons in die volgende 
hoofstuk gaan sien. 

Dit is na alles ook die hart van Paulus se roeping, om die boodskap hiervan aan alle nasies te 
bring.  Die boodskap van Christus as Middelaar, waaroor die Heidelbergse Kategismus so roere nd 
praat, is die motivering vir sy lewensmissie.  Almal moet hoor van die Middelaar wat versoening 
bring tussen mense en God.  En hiervoor moet die gemeente voortdurend en volhardend intree. 

Mans en vroue in die erediens – 2:8-15 
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Steeds in die konteks van die liturgiese gebed in die gemeente, is Paulus se raad aan mans dat hulle 
by elke plek van samekoms moet bid, en moet sorg dat hulle dit met ‘n skoon gewete en sonder 
onmin en twis doen.  Vir vroue is Paulus se raad dat hulle waardig beskeie en ingetoë (dit kan 
seksueel geïnterpreteer word) moet wees.  Hulle versiering moet eerder goeie werke wees as 
haarkapsels, goud of pêrels, of duur klere.  .  Dit gaan dus nie oor uiterlike dinge nie, maar karakter. 

Daar moet dus by mans en vroue geen wedywering of vertoon teenoor mekaar wees nie, sodat die 
gemeenskap van gelowiges nie verskeur word daardeur nie. 

Dan spreek Paulus ‘n spesifieke saak aan – ‘n vrou in die erediens, waaroor ek op ander plekke reeds 
geskrywe het.  Lees bv 1 Korintiërs 11 – Oor mans en vroue in die erediens en my Ekskursus oor 
vroue in die NT. 

Die reëling wat hy hier maak is dat ’n vrou (die Griekse woord gune kan op die vroulike eggenoot 
dui) in die erediens stil en onderdanig sal wees en haar laat leer.   Sy kan nie onderrig gee of oor die 
man (dit kan dui op die manlike eggenoot) gesag uitoefen nie.  Maar let op dat dit net in Efese is en 
moontlik net ten opsigte van haar eie man (afhangende van watter vertaling ’n mens vir gune 
kies).  Want in Kreta is die opdrag aan Titus dat die vroue wel ander vroue kan onderrig (Tit 2:3-5), 
en in Korinte kan vroue saam met die mans bid en profeteer in die gemeente (1 Kor 11:5).   Hierdie 
swyg-gebod is dus hoegenaamd nie ’n algemene verbod nie. 

Dit beteken dat Paulus hier ’n uitsondering maak in sy raad aan Timoteus, soos hy dit ook gedoen 
het met Timoteus se besnydenis (Hand 16) – die besnydenis was immer nie meer nodig nie!  ’n Mens 
wonder hoekom?  Want die situasie in die res van die kerk was só dat vroue vryelik toegelaat is om 
te bid en te profeteer, bv. in Korinte.  Daarom dat kommentare dink dat die verbod aan Timoteus 
waarskynlik met die spesifieke situasie in Efese, waar Timoteus gewerk het, te make gehad het, of 
selfs nog meer spesifiek, met Timoteus self en hoe hy oor sake gedink het.  

Hulle wys daarop dat: 

• Vroue in daardie tyd meesal as ondergeskik aan mans gereken is, uitgesonderd sommige 
vroue wat in aansien was of baie geld of besittings gehad het.   In die Joodse sinagoges mag 
alle vroue in elk geval net geluister het, en nie gepraat het nie.  

• Die gemeentes het egter begin om, na die voorbeeld van Jesus, vroue op ’n gelyke voet te 
hanteer (Gal 3:28: “dit maak nie saak of iemand … man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle 
almal één.”). 

• Daarom was daar ook baie wat as diakens en mede-werkers opgetree het, selfs as leraars 
(Phoebe) en apostels (Junia) soos ons in Romeine 16 lees, ook as huiskerk leiers/eienaars – 
soos onder andere Lidia (Hand 16:40), Maria (Hand 12:12), Priscilla (Hand 18:26) en Nimfa 
(Kol 4:15). 

• Die groot prediker Apollos, wat so ’n groot aanhang in Korinte gehad het, is byvoorbeeld 
deur Priscilla, ’n vrou, en Akwila onderrig (Hand 18:24-26) en let op dat Priscilla op gelyke 
voet met haar man Akwila gereken word. 

• Maar die algemene sosiale status van vroue was steeds as ondergeskik gereken, en daarom 
lê Paulus hier ’n swaarder beperking op hulle, waarskynlik ter wille van die heidene, sowel as 
die Jode, in die stad, of net ter wille van Timoteus self. 

• Dit kan ook wees dat Paulus skerper hier optree weens die gewoonte van sommige van die 
vroue in Efese om van huis tot huis te skinder en ledig, bemoeisiek en praatsiek te wees (1 
Tim 5:13). 

• En let op dat die beperking eintlik net van toepassing is op lering aan volwasse mans (nog 
meer spesifiek die leiers – as ’n mens in ag neem dat Paulus se argument rondom gesag 
draai), want in Titus gee hy in elk geval die riglyn dat vroue ander vroue mag onderrig (2:4-5) 

http://www.bybelskool.com/tessalonissense-en-korintiers/1-korintiers-11-%e2%80%93-oor-mans-en-vroue-in-die-erediens/
http://www.bybelskool.com/tessalonissense-en-korintiers/ekskursus-oor-vroue-in-die-nt/
http://www.bybelskool.com/tessalonissense-en-korintiers/ekskursus-oor-vroue-in-die-nt/
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en hy erken eksplisiet die onderrig wat Timoteus se ouma en ma aan hom as kind gegee het 
(2 Tim 1:5; 3:14-15). 

Die argumentasie wat Paulus voer rondom Adam en Eva rugsteun sy standpunt, maar kan nie as ‘n 
algemene riglyn geneem word nie.  Ook nie die raad rondom moederskap nie, omdat dit te 
uitsluitend van aard is. 

Jeremia 8:18-9:1 – Niemand het berou oor hul sonde nie 
Die gesprek van die Here met Jeremia gaan in twee rondtes voort: 

• 8:3-16 – In geen onduidelike taal word die boodskap in die eerste plek aan die volk in 
prosaïese taal verder uitgespel in 8:4-13 waarop Jeremia in ontsetting reageer namens die 
volk in 8:14-16. 

• 8:17-9:2 – Dan verander die styl na poësie as ’n verdere gesprek tussen God en Jeremia 
waarin die Here sy oordeelsaankondiging herhaal met die metafoor van giftige adders wat 
Hy onder hulle instuur wat niemand kan besweer nie, 8:17, en Jeremia wat daarop met nog 
dieper smart, ontsteltenis, angs en trane reageer en wens dat hy liewer die einde gespaar sal 
word, 8:18-9:2. 

8:4-16 – Hulle weier om na My toe terug te draai 

Die Here gee aan Jeremia opdrag om met die volk in gesprek te tree oor hulle gebrek aan berou oor 
hulle sonde.  Die Here verstaan nie hoekom hulle nie hulle fout kan agterkom en erken dat hulle 
gefouteer het nie.  Let op hoe die Here sê: “Ek het goed geluister” en agtergekom dat niemand van 
hulle berou het nie.  Hulle vermy eerder die Here soos ’n steeks perd wat uit ’n konf liksituasie 
wegstorm. 

Wat die Here verder agterkom van die volk, is dat hulle anders is as die trekvoëls van die natuur – 
trekooievaar, tortelduif, swaeltjie en kraanvoël.  Hierdie voëls kan hulle pad terugvind op gesette 
tye, belangrik, omdat hulle nie die wetmatighede van die natuur verander nie.  Die volk kry dit egter 
nie reg om hulle pad terug na die Here te vind nie, omdat hulle die wet vervals om hulle te pas wat 
dan beteken dat dié riglyne hulle nie meer na die Here tot lei nie.   Daarom kan hulle die Here van die 
wet nie meer vind nie.  Hulle het die riglyne vir die lewe verander.  En dit beteken dat hulle daarom 
nie meer uit kan kom by dié Een wat die lewe gee nie. 

Dit beteken dat die volk aan hulle eie lot oorgelaat gaan word en tot ’n val sal kom.  Hulle gruwelike 
dinge sal aan die lig kom en dit sal lei tot ’n totale vernietiging.  

Daarop antwoord Jeremia met ontsetting en praat die volk “slegte moed” in, want die oordeel is 
verseker: “Ons wag dat alles moet regkom, maar dit gaan nie goed nie, ons wag op ’n tyd van 
verbetering, maar daar is net rede tot skrik.”  Van Dan in die noorde af is die vyand in aantog en alles 
sal deur hulle vernietig word. 

8:17-9:2 – Is daar nie balsem in Gilead nie? 

Die Here sluit aan by Jeremia wat praat van die “gifwater” wat die Here vir hulle gee om te drink, en 
brei dié metafoor uit deur te sê dat Hy “giftige slange” onder hulle sal instuur om hulle te pik.   Dié 
adders sal nie by wyse van spreke deur slangbesweerders afgeweer kan word nie.  

Daarop reageer Jeremia met ’n hewige ontsteltenis omdat hy in sy geestesoog alreeds die volk hoor 
roep uit ’n ver land en vra of die Here dan nie meer in Sion is nie, die plek waar die tempel van God 
se teenwoordigheid gebou is. Hy weet hulle vra dit egter net omdat hulle so blind is vir die feit dat 
dit hulle eie skuld is dat die Here hulle verwerp as gevolg van hulle afgodediens, “hulle vreemde 
nikswerd gode”.  Daarom besef hy die volk het die oes gemis, die somer is verby, hulle het die 
redding wat God hulle aangebied het, gemis. 
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Die volk se wonde is egter ook Jeremia se wonde.  Hy is soos hulle deur angs oorweldig, gedompel in 
rou. Hy kan net nie aanvaar dat die volk nie geluister het nie.  “Is daar nie balsem in Gilead nie?  Is 
daar nie ’n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie?”  Die balsem in Gilead (oos van 
die Jordaan, vandag Jordanië) verwys na ’n gom van die balsem boom (Commiphora gileadensis – 
moontlik aangeplant deur Salomo ná die koningin van Skeba dit vir hom as geskenk saamgebring het 
– 1 Kon. 10:10) wat nie net vir olies en parfuum gebruik is nie, maar ook as medisyne.  

Jeremia is ontsteld dat die genesing wat God aangebied het, nie ontvanklik was vir die volk nie, en 
daarom op niks uitgeloop het nie.  Jeremia sal nog twee keer na die balsem verwys in sy oordele oor 
Egipte en Babel (Jer. 46:11; 51:8).  Ook Esegiël verwys hierna (Eseg. 27:17). 

Interessant genoeg het dié konsep van die balsem van Gilead weerklank gevind in ’n African 
American spiritual wat dit op die verlossing in Jesus van toepassing gemaak het.  Hier is een 
weergawe van dié besondere lied: 

There is a balm in Gilead, 

To make the wounded whole; 

There is a balm in Gilead 

 To heal the sin-sick soul. 

Some times I feel discouraged, 

And think my work’s in vain, 

But then the Holy Spirit 

Revives my hope again. 

There is a balm in Gilead, 

To make the wounded whole; 

There is a balm in Gilead, 

To heal the sin-sick soul. 

If you can preach like Peter, 

If you can pray like Paul, 

Go home and tell your neighbour. 

“He died to save us all.” 

There is a balm in Gilead, 

To make the wounded whole; 

There is a balm in Gilead, 

To heal the sin-sick soul. 

Jeremia sluit hierdie deel van sy gesprek met die Here af met twee treffende metafore. 

• Hy wens aan die eenkant sy kop was vol water en sy oë soos ’n fontein dat hy die hele dag 
en nag kon huil oor sy gesneuwelde volksgenote. 

• Hy wens aan die ander kant dat hy die woestyn kon intrek en in ’n herberg kon gaan bly ver 
van die slagveld van die egbreuk en ontrou van sy mense. 

Boodskap 
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Wat my tref vandag is die feit dat die Here weet dat daar tye van afvalligheid kan kom, gegewe die 
menslike natuur.  Maar, dat dit vir Hom baie swaar is om agter te kom dat mense dan nie die pad na 
Hom kan terugvind nie.  Anders as met die trekvoëls wat hulle pad terug kan vind al vlieg hulle baie 
ver weg van hulle oorsprong af, maak afvalligheid mense blind vir die bron van lewe, vir God se 
riglyne wat vir hulle die pad terug na Hom uitspel.  Dan is daar eintlik geen salf meer aan te smeer 
nie, en verg die situasie drastiese stappe.  Die hoop vir die toekoms lê dan anderkant die oordeel. 

Dit tref my ook dat daar darem een mens is wat treur oor sy volksgenote, Jeremia.   Soos Paulus dit 
ook doen vir sy volksgenote in Romeine 9.  En dit moedig my aan om nie soseer kritiek te lewer teen 
die afvalligheid van mense in ons eie land nie, maar daaroor te treur, die Here vir sy ingrype te vra 
en my deel te doen deur van God se pad te getuig. 

Psalm 79:1-9 – Ontferm U tog gou oor ons, want ons kragte is gedaan 
Psalm 79 bring die haglike toestand van die volk wat agtergebly het in die land, na die meeste van 
hulle in ballingskap weggevoer is, onder God se aandag.  Die tempel is ontheilig, die stad is vernietig 
en baie min van hulle het oorgebly.  Daarom pleit Asaf by God dat Hy hulle situasie sal omkeer.  

Terloops, die titels van die Psalms is eers later bygesit.  Uit die inhoud van die Psalm kan ’n mens ook 
aflei dat dit in die ballingskap geskryf is, d.w.s. waarskynl ik deur lede van die Asaf-groep, waarvan ’n 
hele klomp ná die ballingskap teruggekeer het na Israel (vgl. Esra 2-3 – Die Jode vestig hulle weer in 
die land en herstel hulle verhouding met God). 

Interessant genoeg is die Psalm eintlik ’n samevoeging van frase uit ander bekende Palms.  Dit is asof 
die skrywer(groep) hulle gebed om redding saamgestel het uit hulle geheue, van dele van ander 
Psalms wat vir hulle betekenis gehad het: vgl. bv. vers 4 se beskrywing van die vyande met Ps. 44:15; 
ook vers 9 se pleidooi op grond van God se naam met die soortgelyke frase in die bekende Ps. 23:3 
en verskeie ander plekke.  Tate (Word kommentaar) noem amper 30 verwysings wat met Psalm 79 
verbind kan word.  Dit is net vers 3-4 en vers 13 wat waarskynlik eie formulerings is. 

Psalm 79 is dus ’n soort verpersoonliking van Psalmfrases om ’n eie gebed tot God te bid, in ’n ander 
situasie as dié waarin die Psalms in die eerste plek geskryf is.  Dit is amper soos ons ’n spontane 
gebed sou bid waarin ons sekere Bybelfrases wat vir ons van betekenis is, sal gebruik.  

Die haglike situasie van die agtergeblewenes – vers 1-5 

Op roerende wyse word die effek van die beleg en verwoesting van Jerusalem en die tempel 
beskryf.  Lyke het oral rondgelê en is deur voëls en wilde diere gevreet.   Die bloed het rondom 
Jerusalem gevloei soos water.  Niemand is begrawe nie, wat die toppunt van skande vir ’n Oosterling 
was.  Dit het hulle ’n bespotting gemaak in die oë van almal rondom hulle. 

Hoe lank sal dit nog aanhou Here?  Is dit vir altyd klaar met ons?  Sal u woede vir ewig teen ons bly 
brand? 

Doen reg aan dié wat met U in verhouding is – vers 6-13 

Die Psalmis bring Psalm 1 se paradigmatiese stelling dat die Here die regverdiges seën en die 
goddeloses soos kaf laat vergaan voor die Here.  Hy bid dat dít nou hier sal gebeur, dít wat Psalm 1 
beskrywe: dat die heidene wat nie met God in ’n verhouding is nie, wat Hom nie ken nie, Hom nie 
dien nie, dit sal ontgeld; en dat die Here Hom oor die volk van God sal ontferm en hulle lot sal 
verander. 

Let op dat sy pleidooi gekoppel is aan ’n gebed om vergifnis vir hulle sonde en gegrond is op die eer 
van God se Naam wat in diskrediet gebring word weens die haglike situasie van die volk in die 
land.  Hy is ook nie net bekommerd oor dié in die land nie, maar ook oor dié wat gevange is (vers 
11), dié wat in ballingskap is.  Dan sal die volk die Here loof “van geslag tot geslag” (vers 13). 

Die boodskap van die Psalm 

http://bybelskool.com/romeine-9-11-die-jode-se-volle-getal-sal-gelowig-word/
http://www.bybelskool.com/esra/esra-2-3-die-jode-vestig-hulle-weer-in-die-land-en-herstel-hulle-verhouding-met-god/
http://www.bybelskool.com/esra/esra-2-3-die-jode-vestig-hulle-weer-in-die-land-en-herstel-hulle-verhouding-met-god/
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Die Psalm is waarskynlik gebruik deur die klein gemeenskappies van Jode wat in die land agtergebly 
het in die ballingskap.  Dit druk die afgryse van die agtergeblewenes wat krepeer van die ellende van 
hulle verlies op treffende wyse uit. Daarmee het dit ’n Psalm geword vir enigiemand wat ’n 
uitmergelende verlies ervaar het en smag na uitkoms en ommekeer.  Jy kan dié Psalm as basis vir jou 
eie gebed tot God gebruik. 

Dit beteken dat jy jou eie nood aan die hand van dié Psalm kan beskryf in jou gebed, jou skuld aan 
die toedrag van sake bely (indien dit in jou geval só is), en ’n beroep doen op die Here se 
“onverdiende” vergifnis en vra vir ’n lotsverandering.   Jy kan dit ook namens ander doen. 

Dit is daarom die gebed wat ek vandag saam met my neem vir almal wat worstel met hulle 
omstandighede en namens hulle sê ek ook: “ontferm U tog oor ons, want ons kragte is gedaan.” 
(vers 8). 

Lukas 16:1-13 – Dissipels leef met integriteit en genade 
Ek gee weer ‘n breër konteks. 

Hoofstuk 16 

Waar die tema in die laaste twee gelykenisse van hoofstuk 15 oor geld en eiendom gehandel het, 
word dit nou voortgesit en gesels Jesus 1) met sy dissipels oor integriteit en betroubaarheid in die 
hantering van geld – 16:1-13; 2) met die Fariseërs oor hulle geldgierigheid en ontrouheid in die 
huwelik (16:14-18) sowel as hulle gebrek aan ’n hart vir armes met die verhaal van die ryk man en 
Lasarus (16:19-31). 

’n Bietjie meer oor die vreemde gelykenis van die oneerlike bestuurder, ons teks vir vandag, 16:1-
13: 

Jesus gebruik regtig ’n baie vreemde gelykenis (16:1-8a), dié van die oneerlike bestuurder, wat nie 
net aanvanklik sy baas se goed verkwis nie, maar met sy afdanking verdere toegewings maak aan 
mense wat sy baas geld skuld ter wille van die voordeel wat hy daaruit sal kan kry.  Omdat die 
sosiale netwerk waarin hy geleef het, gewerk het met die beginsel van wederkerigheid, het hy 
verseker dat hulle nou by hom in skuld was, en was sy (afsienbare)  toekoms verseker.  Sy baas gee 
toe dat hy slim opgetree het met die inisiatief wat hy geneem het, waarmee hy natuurlik nie die 
oneerlikheid goedpraat nie. 

Jesus toon met die vertel van die gelykenis dat Hy geen illusies gehad het oor hoe dit baie keer in die 
besigheidswêreld gaan nie.  Besigheidsmense – dié wat nie aan God gehoorsaam is en volgens sy 
standaarde lewe nie – oorleef in ’n vyandige omgewing deur alles moontlik te gebruik tot hulle eie 
voordeel, selfs deur oneerlik te wees.  Sonder om dit natuurlik goed te keur, weet Hy hoe dit werk 
en volgens watter reëls daar opgetree word (of juis waarsonder daar opgetree word). 

Die betekenis van die gelykenis word dan uitgespel en ook verder geneem ( ek kies vir die 
interpretasies wat vir my die meeste sin maak, want daar is regtig baie maniere om vers 8b-13 te 
verstaan!): 

• Vers 8b-9 – Jesus tref ’n vergelyking tussen die mense van die wêreld en die mense van die 
lig (Christene).  En die punt wat Hy maak, is dat mense van die lig moet leer om met 
dieselfde inisiatief en voorsorg ter wille van die koninkryk en die ewigheid te lewe (dws – 
anders as die oneerlike bestuurder – nie vir hulleself en hulle eie oorlewing nie). 

• Vers 10-12 – Die lewe in die koninkryk word met integriteit en betroubaarheid geleef, en 
moet met oorgawe nagejaag word. 

• Vers 13 – Die punt van alles is, jy kan nie vir God saam met enigiets anders – soos Mammon 
– dien nie (Eks 20:3 – Jy mag naas My geen ander gode hê nie). 

Hoofstuk 17 
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Hierna volg ‘n paar uitsprake van Jesus gerig aan sy dissipels (17:1-10), die verhaal van die 10 
melaatses waarvan net 1 Jesus bedank het (17:11-19), en lering oor die koms van die koninkryk gerig 
aan die Fariseërs (17:20-37). 

17:1-10 

Jesus moedig die dissipels aan tot 1) ’n onberispelike lewe wat nie vir ander tot struikeling aanleiding 
sal gee nie, 2) ’n genadige lewenstyl wat telkens bereid is om berouvolles te vergewe, 3) ’n 
geloofslewe gewortel in God waardeur wonders vir hulle moontlik sal word, en 4) ’n nederige 
lewenstyl waarin hulle nie arrogant sal raak oor wat hulle bereik in die koninkryk nie, want 
uiteindelik behoort die lof aan God self. 

17:11-19 

Die verhaal van die genesing van die 10 melaatses, waarvan net 1 Jesus kom bedank het (en let op 
dat hy ’n Samaritaan is!), maak die punt dat genesing van verbygaande aard is, maar geloof in Jesus 
jou red vir die ewigheid. 

17:20-37 

Let op hoe Jesus in gesprek met die Fariseërs gaan oor die feit dat die koninkryk van God in Sy 
aardse bediening raakgesien kan word (die koninkryk van God is hier by julle!), om net daarna met 
die dissipels te gesels oor hoe Hy in die toekomstige koninkryk van God na die aarde toe sal 
terugkom.  Die boodskap van die toekoms is vir sy eie mense. 

Jesus se koms sal onverwags en duidelik herkenbaar wees.  Die feit moet ons waaksaam en gereed 
maak om Hom te ontvang, hoewel die wederkoms ook skeiding sal bring tussen dié wat glo en dié 
wat nie glo nie. 

Die laaste sin oor die aasvoëls is moeilik verklaarbaar.  Dit kan dui op die herkenbaarheid van die 
wederkoms (soos ’n mens weet daar is ’n lyk as aasvoëls daarom vlieg) of op die rypheid van die 
wêreld vir oordeel (die wêreld as ’n verrottende lyk voorgestel waarom die aasvoëls draai).  

Week 10: 19-25 September 2016 
Ons lees hierdie week die volgende tekste: 1 Timoteus 6:6-19; Jeremia 32:1-3a, 6-15; Psalm 91:1-6, 
14-16; Luk 16:19-31 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd: 

RUS 

• Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir 
Hom die slegte. 

HOOR 

• Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.  

• Lees my bydrae oor die gedeelte. 

• Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis 
daarvan vir jou. 

• Antwoord die Here in gebed. 

• Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  

LEEF 

• Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer. 
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1 Timoteus 6:6-19 – Rykdom in God is die enigste belegging wat sal hou 
Waar Paulus in hoofstuk 5 oor Timoteus se bediening IN die gemeente gepraat het, en leiding gegee 
het oor die onderlinge onderskraging, praat hy nou oor die bediening van die gemeente na BUITE in 
die gemeenskap. Die onderlinge onderskraging moet na buite in onderlinge eerbetoon uitmond, 
sodat mense in hulle werksverhoudinge kan sien hoe die evangelie werk.  

Let op hoe Paulus die onderlinge eerbetoon motiveer: “sodat niemand sal kwaad praat van die 
Naam van God en van die Christelike leer nie”. Die gemeente is die draer en beskermer van die 
evangelie, en doen dit deur in leer en lewe opreg en outentiek te lewe. En veral in die werkplek kan 
die naam van God in gedrang kom, sowel as die leer van en geloof in Christus, as hulle met mekaar in 
konflik oor allerlei sou wees. 

Lojaliteit aan mekaar en aan die evangelie is nie onderhandelbaar nie. Die bande tussen gelowiges is 
deur God gesmee, soos trouens ook hulle bande met Hom. En dit moet bo alles gehandhaaf word. 
Selfs ons onderlinge vermaning, bemoediging en onderskraging moet uit hierdie diep bewussyn van 
eenheid met mekaar en God gedoen word. 

Vers 1-2 – Lojaliteit aan mekaar 

Hierdie lojaliteit aan God en mekaar moet in alle lewensverbande gehandhaaf word.  Die een 
verband wat Paulus uitlig, is die werkplek, waar gelowiges wat in ’n ongelyke situasie met mekaar 
moet saamwerk (slaaf vs eienaar), mekaar steeds as broers en susters moet raaksien en respekteer.  

Vers 2b-10 – Wees tevrede met wat jy het 

Maar dit gaan nie net oor die verhouding slaaf vs eienaar nie.  Dit raak ook die wyse waarop ’n mens 
dink oor jou doel op aarde.  Gierigheid is altyd ’n groot versoeking, wat selfs wanneer jy met die 
dinge van die Here besig is, jou kan verlei om daaruit geld te probeer maak.  Die einde daarvan is dat 
jy van die geloof sal afdwaal en in allerlei ellende beland.  Daarom is Paulus se raad aan Timoteus en 
sy gemeente om tevrede te wees met wat hulle het. 

Vers 11-21 – Stryd die goeie stryd van die geloof 

Dan keer Paulus terug na Timoteus se eie lewe en roeping, en moedig hy Timoteus aan om met alles 
in hom die goeie stryd van die geloof te stry.  En dit tref my hoe Paulus hom motiveer met 2 goed. 

• Aan die een kant vestig hy sy aandag op dit wat agter hom lê, God wat aan alles die lewe 
geskenk het, en Jesus Christus wat met sy lewe en bediening die wêreld verander het.   Dit is 
die stukrag in sy lewe, waaruit hy krag kan put om sy roeping na te kom en enduit te voltooi. 

• Aan die ander kant skets hy vir hom ’n gloeiende prentjie van die toekoms wat op die 
bestemde tyd sal aanbreek.  Let op met hoeveel passie Paulus vir God teken: “die goeie en 
enigste Heerser, die Koning van die konings en die Here van die heersers”.   Maar dié God is 
nie net die eerste in die Skepping nie, Hy is ook weergaloos in sy wese: “Hy alleen besit 
onsterflikheid.” “Hy woon in ontoeganklike lig.”  “Aan Hom om toe eer en ewige mag.” 

Paulus keer terug na ’n laaste gedagte oor rykdom, en spreek hom sterk uit oor die onsekerheid van 
rykdom.  Die enigste lewenstyl wat sin maak vir die gemeente, is om hulle hoop op God te vestig wat 
alles ryklik aan ons gee om te geniet.  Woorde wat herinner aan Jesus in die Bergrede, dat God dié 
wat die koninkryk najaag, ook sal gee wat hulle nodig het (Matt 6:33). 

Die rykdom wat tel is die rykdom in God, en dit kom deur goeie dade, vrygewigheid en 
mededeelsaamheid, nie gierigheid en inhaligheid nie.  In ekonomiese taal sluit Paulus af deur te sê, 
rykdom in God is die belegging wat die toets van die tyd sal deurstaan. 



 58 

Jeremia 32:1-3a, 6-15 – Daar sal weer huise, grond en wingerde in hierdie land 
gekoop word 
Net na die onvergelyklike hoopvolle prentjie in sewe dele wat Jeremia laat neerskryf van die nuwe 
bedeling wat God ná die ballingskap sal laat aanbreek (Jer. 30-31), koop Jeremia in dieselfde jaar – 
dit is die 10de regeringsjaar van Sedekia – in opdrag van die Here ’n stuk grond as bevestiging van 
die boodskap dat die ballingskap in die toekoms omgekeer sal word. 

• Jeremia 32:1-25 vertel die verhaal van die grondkooptransaksie en Jeremia se gebed oor die 
futiliteit daarvan. 

• Jeremia 32:26-44 vertel van God se antwoord wat die implikasies van die feit dat niks vir 
Hom onmoontlik is nie, uitspel. 

• Jeremia 33 brei in ses dele op die betekenis daarvan vir die volk uit. 

Dit is duidelik uit die verdere verloop van die verhaal in hoofstuk 37 dat hierdie gebeure daartoe lei 
dat Jeremia opgesluit word deur ’n kleinseun van Gananja (die valse profeet wat ’n geswore vyand 
van Jeremia was, maar dood is soos Jeremia voorspel het – Jer. 28) in die staatsekretaris Jonatan se 
huis, wat in ’n tronk verander is (Jer. 37:11-15).  Eintlik lyk dit asof hy in ’n put met sytonnels gesit is, 
waar hy ‘n lang tyd gebly het (Jer. 37:16).  Ons lees ook die volgende in hoofstuk 37: 

• In ’n “geheime” gesprek wat net ná die grondkooptransaksie plaasvind, vra Sedekia vir 
Jeremia om ’n woord van die Here, waarop Jeremia net herhaal wat hy die hele tyd 
beklemtoon: “Jy sal in die mag van die koning van Babel uitgelewer word.”  (Jer. 37:17). 

• Jeremia vra ook in dié gesprek om ’n genadiger hantering deur Sedekia, want hy begin vrees 
dat hy in die tronk van honger sou sterf .  Dié staan Jeremia se versoek toe en laat hom 
aanhou in die binneplaas van die paleiswag en laat vir hom elke dag brood aflewer uit 
Bakkerstraat (kan jy nou meer!) totdat die stad se brood op was (Jer. 37:18-22). 

32:1-25 – Die grondkooptransaksie 

Die hoofstuk begin met een van die gesprekke wat Sedekia met Jeremia in die tyd van Nebukadnesar 
se beleg van Jerusalem voer.  Sedekia verkwalik Jeremia in die gesprek van verraad teenoor die volk 
en die koning.  Hy was in daardie tyd ingeperk deur Sedekia in die binneplaas van die paleiswag van 
Juda. 

Jeremia probeer die koning oortuig van sy goeie bedoelings, sowel as van die hoop wat God vir hulle 
ná die ballingskap het, met die verhaal van die grondkooptransaksie, maar tevergeefs.  Tog staan die 
transaksie se betekenis vas as ’n simbool van hoop ten spyte van die koning se reaksie daarop.  

Let op hoe die Here sy woord aan Jeremia bevestig deur die gebeure te beskryf vóór dit gebeur, op 
soortgelyke wyse as wat dit met Petrus in Handelinge 10 sou gebeur.  Sy neef Ganamel (seun van sy 
oom Sallum) was waarskynlik in een of ander geldelike probleem weens die oorlog, en vra dat 
Jeremia hom uithelp en die stuk grond in Anatot vir 200 gram silwer koop.  Jeremia doen dit op die 
gebruiklike manier met ’n geseëlde kontrak in ’n kleipot via sy skrywervriend Baruk.  

Die Here gebruik dan dié transaksie om sy boodskap van terugkeer en herstel aan ’n konkrete 
simbool te koppel: “Daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word.” 

Dié gebeure het Jeremia erg ontstel, nie net omdat hy in ’n tyd van swaarkry geld sou “mors” nie, 
maar omdat dit in die lig van die beleg van die Galdeërs net so sinloos voorgekom het.   Hy verwoord 
dit in ’n roerende gebed waarin hy erken dat niks vir God onmoontlik is nie en dat sy liefde die toets 
van die tyd deurstaan het, soos dit deur die geskiedenis bewys is.   Maar hoe daar weer konkrete 
hoop kan kom ná só ’n afgryslike verwoesting en ballingskap, is selfs vir Jeremia ’n moeilike konsep 
om in geloof te aanvaar. 

32:26-44 – Niks is vir My onmoontlik nie 
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Die Here se antwoord beslaan twee dele. 

Aan die eenkant herhaal Hy sy oordeelsboodskap (32:26-35) oor die ongehoorsaamheid van die Jode 
wat tans konkreet uitgevoer word met die beleg van die Galdeërs.  Die Here wys ook weereens dat 
dit nie van onlangs af is dat die Jode ongehoorsaam was nie.   Dit kom al ’n lang pad dat hulle nie in 
die Here se teenwoordigheid wou lewe nie: “Hulle het hulle rug na My toe gedraai, nie  hulle gesigte 
nie.”  En enige dissipline (straf) wat die Here as leer ervaring toegelaat het, het op dowe ore geval.  

Aan die ander kant sê die Here: “Tog … Ek sal hulle bymekaarmaak uit al die lande … Ek sal hulle 
hierheen terugbring en hulle sal hier rustig kom woon.” (32:36-44).  En die grondkooptransaksie 
speel hierin ’n baie belangrike profetiese rol.   Dit wys vooraf dat dit só sal gebeur. 

Die beloftes wat hieraan verbind is, is besonder treffend.  Benewens die Godsverhouding wat herstel 
sal word (vers 38), belowe die Here: “Ek sal hulle ’n onverdeelde hart (een hart) en ’n vaste koers 
(een weg) gee: hulle sal My altyd dien vir hulle eie beswil en vir dié van hulle kinders na hulle.” (vers 
39).  Dit herinner aan Dawid se gebed in Psalm 51. 

In dieselfde taal as dié van die Nuwe Verbond van hoofstuk 31 belowe die Here dat Hy ’n “blywende 
(ewige) verbond” (vers 40) met hulle sal sluit waarin Hy nooit sal ophou om aan hulle goed te doen 
nie.  Wat my besonder tref, is dat Hy belowe: “Ek sal in hulle die begeerte lê om My te dien en nie 
van My af weg te draai nie.” Hy sorg dus dat die volk hulle kant sal kan bring as deel van sy belofte 
aan hulle. 

Dit sluit die normalisering van die grondbesit en -gebruik in.  God sal hulle lot verander! 

Boodskap 

Die manier waarop die Here iets aankondig vóór dit gebeur, sodat die gebeure as ’n bevestiging van 
sy woord kan dien, tref my.  Dit herinner my ook op persoonlike vlak hoe die Here dit al in my eie 
lewe gedoen het.  Dit is sulke dinge wat geestelike merkers word in mens se lewe wat jou nie net 
van God se bestaan oortuig nie, maar jou aktief intrek om met Hom ’n pad te loop (Hebr. 11:6).  

Maar nog dieper as dit, tref dit my dat die Here IN ons hart sy wil gee wat ons die vermoë gee om 
Hom met alles wat in ons te dien.  Paulus sou baie later dit só verwoord: “Julle moet julle met 
eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en 
bekwaam maak om sy wil uit te voer.” (Fil. 2:12-13). 

Psalm 91:1-6, 14-16 – Ja, U, Here, is my skuilplek! 
Dit is asof Psalm 91 eenvoudig die gedagtegang van Psalm 90 voorsit, beide in terme van die fokus 
op die idee dat God ons toevlug is, asook in terme van die feit dat daar nie ’n opskrif vir dié Psalm is 
nie.  Die Griekse vertaling, die LXX, het wel ’n opskrif “’n Loflied van Dawid”.  

Corrie ten Boom 

Dit is ook ’n Psalm wat van besondere betekenis vir Corrie ten Boom en haar familie was.   In hulle 
huis in Haarlem, Nederland, wat intussen in ’n museum verander is, lê haar pa, Casper, se Bybel oop 
by Psalm 91.  Met hulle inhegtenisneming deur die Nazi’s tydens die Tweede Wêreldoorlog, omdat 
hulle Jode in hulle huis weggesteek het, het hy vers 1 en 2 uit dié Psalm vir sy familie aangehaal, en 
sonder vrees die beproewing van die aanhouding aanvaar: “Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind 
en die beskerming van die Allerhoogste geniet, hy sê vir die Here: ‘U is my toevlug en my veilige 
vesting, my God op wie ek vertrou.’”  

Sy weerstand teen die Nazi’s het tot op daardie stadium reeds vir ongeveer 800 Jode ’n skuiling en 
bevryding gebied, maar hy is egter tien dae later in aanhouding dood, ’n ander soort “bevryding”, 
soos Corrie dit later in terme van dié Psalm beskryf, omdat hy in God se wêreld inbeweeg het.  

Een van die tekste in Psalm 91 wat vir Corrie self van besondere betekenis was, was die belofte in 
vers 16: “Met ’n lang lewe sal Ek hom versadig; Ek sal hom my verlossing laat ervaar.”  Dié vers het 
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vir haar betekenis gekry toe sy in solitêre aanhouding opgesluit was op haar 52ste verjaarsdag in die 
Nazi konsentrasiekamp in Ravensbruck.  Sy het daarin die belofte van die Here gehoor dat dié 
gevangenis nie die einde vir haar was nie, soos dit inderdaad uiteindelik die geval was. 

Daar is ook ’n rolprent gemaak oor haar lewe The Hiding Place.  Lees meer oor haar in hierdie kort 
biografie wat op die internet beskikbaar is.  Sy het die rype ouderdom van 91 jaar bereik – net so 
oud soos die Psalm se getal – en ’n invloed regoor die wêreld gehad met optredes in meer as 60 
lande waar sy veral oor vergifnis en versoening gepraat het.  ’n Geseënde lewe, 11 jaar langer as die 
kragtige lewe waarvan Psalm 90 praat! 

Indeling 

Die Psalm kan in twee dele opgedeel word: 

• Vers 1–13 – ’n Beskrywing van die beskutting en beskerming wat die Here is en gee as 
motivering om op Hom te vertrou. 

• Vers 14–16 – ’n Belofte van bevryding en beskerming van die Here af.  

Baie geleerdes onderskei ook verskillende “stemme” in die  Psalm wat moontlik in die liturgiese 
gebruik van die Psalm ’n rol kon speel (aanhalings uit 2014 vertaling – veral vers 9 is duideliker in 
twee dele geskei in dié vertaling en lees helderder in “stemme” as die 1983 vertaling):  

• Eerste stem: vers 1–2: (Hy) “sê vir die Here: ‘My skuilplek …’”; 

• Tweede stem: vers 3–4: “Ja, Hy is die Een wat jou red …”; 

• Eerste stem: vers 5–8: “Jy sal nie bang wees …”; 

• Eerste stem: vers 9a: “Ja, U, Here, is my skuilplek!”; 

• Tweede stem: vers 9b–13: “Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak: onheil sal jou nie 
tref nie …”; 

• God se stem: vers 14–16: “Omdat hy aan My toegewy is, sal Ek hom bevry”. 

Dit is natuurlik nie nodig om twee stemme te onderskei nie, maar dit verleen ’n dinamiese kwaliteit 
aan die “gesprek” wat as’t ware in die teks van die Psalm opgesluit lê. 

Beskutting en beskerming – vers 1–13 

Dit is merkwaardig dat dit lyk asof dié Psalm aan ’n individu gerig word om die Here direk aan te 
spreek as die Een wat beskut en beskerm, moontlik in ’n tyd van gevaar of beproewing.  Die raad wat 
die Psalm gee, is om God se beskutting en beskerming as lewensmotto te bely, daaraan vas te gryp 
en op God te vertrou, maar nie saak wat die uitkoms van die lewe is nie.  

Die belydenis dat God dáár is vir dié wat Hom vertrou, is ’n fundamente le vertrekpunt vir die lewe 
van geloof.  Dit is in die “skaduwee van die Almagtige” waar ’n mens veilig kan oornag, soos vers 1b 
letterlik sê (1983 vertaling: “beskerming van die Almagtige”), iets wat baie keer metafories van die 
konings van daardie tyd gesê is, dat ’n mens in hulle “skaduwee” veilig is.  

God se hulp is egter nie net vir wanneer ’n mens fisies naby Hom is nie, maar ook in die oopte waar 
die voëlvanger se wip – enigiets wat jou kan verstrik – en dodelike siekte – enigiets wat skade kan 
aanrig – jou kan tref, want sy vleuels strek ook tot daar.  Só beskerm Hy ons van alle kante. 

Daarom hoef ’n mens nie te vrees vir verskrikking in die nag of vir ’n pyl in die dag (vyande), ’n 
pessiekte in die nag of ’n epidemie in die dag (siekte) nie – vers 5–6.  Selfs in die oorlog sal daar vir 
jou oorwinning wees (vers 7).  Dieselfde geld vers 9–13 waar die Here belowe, dat as Hy jou skuilplek 
is, beskut Hy jou van onheil en plae, gee Hy sy engele opdrag tot beskerming.  Hy beskerm jou selfs 
in doodsgevaar in die natuur (leeus en slange).  Sterk metaforiese taal wat die beskutting en 

http://m.b5z.net/i/u/6125685/i/stanmurrell.com_Biography_Corrie_Ten_Boom.pdf
http://m.b5z.net/i/u/6125685/i/stanmurrell.com_Biography_Corrie_Ten_Boom.pdf
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beskerming van die Here belowe met alles wat Hy tot sy beskikking het – natuurlik en bo–natuurlik – 
aan dié wat Hom vertrou – waar hulle hul ook al mag bevind en in alle omstandighede. 

Bevryding en beskerming – vers 14–16 

Let op dat dit die Here self is wat nou aan die woord kom, waarskynlik deur óf ’n priester óf ’n 
profeet, of soos sommige geleerdes sê, nog meer waarskynlik ’n wyse leraar wat die beloftes van die 
vorige sprekers bevestig: “Omdat hy aan My toegewy is, sal Ek hom bevry.” (2014 vertaling).  

Die boodskap is duidelik.  Omdat daar ’n intieme verhouding tussen God en dié persoon is, sal God 
hom nie net beskerm nie, maar ook sy gebede verhoor en in sy nood by hom wees.   Sy lewe is in God 
geborge en in ’n lang lewe sal hy hom oor God se hulp kan verbly.  

Boodskap van die Psalm 

Wat my tref, is dat die boodskap van Psalm 91 nie as’t ware ’n argument vir God se beskerming is 
nie.  Dit is nie asof die Psalmis iemand probeer oortuig dat God vir beskerming vertrou kan word 
nie.  God se beskerming word eenvoudig as ’n realiteit geskets waarmee gelowiges tot vertroue in 
God aangemoedig word.  Niemand hoef daaroor te twyfel nie.  God kan vertrou word. 

Dié vertroue kan ook vasgehou word, selfs al het ons verskillende ervarings van God se 
beskerming.  Dit is waarmee die verskillende ervarings van Corrie en Casper ten Boom in hulle 
vertroue op die belofte van hierdie Psalm my help.  Corrie het ‘n lang lewe gehad in haar vasgryp 
aan die boodskap van die Psalm.  Casper het ‘n korter lewe gehad, maar steeds ook in sy eie vasgryp 
aan die boodskap van die Psalm.  Twee teenoorgestelde ervarings – een boodskap: die Here is vir 
hulle ‘n skuilplek.  En ek gebruik doelbewus die teenswoordige tyd … 

Hulle gesamentlike ervaring leer my dat die ervaring dat God ’n skuilplek is, nie in die eerste plek lê 
in die fisiese beskerming of beskutting in hierdie lewe nie, maar ook en miskien selfs veral in die 
ewige dimensie daarvan.  Só het Casper dit ervaar.  Hy het gelewe, al het hy fisies gesterwe.  Só het 
Corrie dit ook ervaar.  Sy het wel aanvanklik die fisiese dood in die strafkamp vrygespring en so God 
se beskerming ervaar.   Maar, sy het met haar uiteindelike dood egter steeds God se beskerming 
geniet, toe sy soos haar pa die ewigheid betree het. 

Dit is ook wat Jesus vir ons oor dié teks geleer het.  Dit is nie ’n magiese belofte van fisiese 
beskutting, beskerming en bevryding in alle omstandighede nie.  Toe die duiwel met die versoeking 
in die woestyn voorgestel het dat Jesus van die tempel afspring, omdat die Here in Psalm 91:11 
belowe dat die engele Hom op hulle hande sal dra en sal sorg dat Hy nie sy voet teen ’n klip sal 
stamp nie, het Jesus dit getroef met ’n aanhaling uit Deut. 6:16: “Jy mag die Here jou God nie op die 
proef stel nie.” (Matt. 4:5–7). 

Tog bly God se bewaring ‘n werklikheid!  Ook fisies!  Dit is wat Jesus ervaar het.  Aan die een kant 
het Hy aan die kruis gesterwe, maar God het Hom nie in die steek gelaat nie.  Aan die ander kant het 
Hy ook weer uit die dood uit opgestaan, want God het Hom nie in die steek gelaat nie.   Daarin lê die 
evangelie van Psalm 91 opgesluit, ook vir ons. 

Ek kan dus weet: God sal my ook nie in die steek laat nie.  Of ek nou lewe en of ek nou sterwe: “Ja, 
U, Here, is my skuilplek!” 

Lukas 16:19-31 – Die ryk man en Lasarus 
Sien vorige bydrae vir die konteks. 

Hier is ‘n paar opmerkings oor die perikoop vir vandag, 16:19-31: 

• Lukas maak ons bewus van die mag wat geld en besittings in ons lewens kan hê, soveel só, 
dat ons die arm mense wat in ons poorte lê, by wyse van spreke, nie meer kan of wil 
raaksien nie. Daarmee oortree ons die liefdesgebod wat ons oproep om ons naaste lief te hê 
soos onsself. 
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• Hierdie verhaal is ‘n waarskuwing teen ‘n lewe wat net vir jou eie verryking en bevrediging 
gelewe word, selfs al verdoesel jy die bedoeling daarvan deur te dink aan wat jy wel vir jou 
eie mense of eie kring doen. 

• Onthou dat Lasarus se naam “God help” beteken.  Dit is dus ‘n aanduiding dat die hoop van 
hierdie verhaal in God lê, soos Hy Lasarus inderdaad uiteindelik ‘n beter posisie gee in die 
hiernamaals as wat die ryk man verkry.   

• Dit gaan egter in die verhaal nie oor die meriete van die twee persone nie, maar dat Lasarus 
geleef het in die hoop dat God Hom sal ontferm oor sy lot, en dat die ryk man geleef het 
deur vir homself te sorg, en van God en sy gebod tot liefde vir die naaste vergeet het.  

CHRIS VAN WYK 

JULIE 2016 
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