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Inleiding 

In die eerste kwartaal 2017 gaan ons weer 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 aan die hand van 

hierdie hulpmiddel.  Jy kan hierdie materiaal ook as ‘n gedrukte kopie by die kerkkantoor kry vir R30. 

KLEINGROEPE 

Kleingroepe word uitgenooi om die fokusteks te gebruik wat ook vir die volgende erediens gebruik 

sal word.  ‘n Kleingroephulpmiddel sal die vorige Sondag op die aankondigings verskyn in ‘n 

luisterblad wat die RUS, HOOR, LEEF luistersiklus sal gebruik. 

BYBELSKOOL 

Lidmate word ook uitgenooi om die  Bybelskool oor Eksodus by te woon.  Ons gaan dit hoofstuk vir 

hoofstuk deurlees.  Die eerste bydraes verskyn vanaf 18 Januarie.  Skryf in by bybelskool.com om die 

daaglikse bydraes per e-pos te ontvang.  Ons vergader ook Woensdagaande 18:00-19:00 in die 

konsistorie vanaf 25 Januarie vir ‘n bespreking van die voorafgaande bydraes. 

PREEKTEKSTE 

Die voorgestelde preektekste kom vier keer uit die OT profete: Jesaja en Miga, een keer uit die 

Psalms, vyf keer uit die evangelies van Matteus en Johannes, en vyf keer uit die briewe in die NT: 1 

Korintiërs, 2 Petrus, en Kolossense. 

1. 1-8 Januarie 2017: Jesaja 42:1-9; Psalm 29; Handelinge 10:34-43; Matteus 3:13-17  

2. 9-15 Januarie 2017: Jesaja 49:1-7; Psalm 40:1-11; 1 Korintiërs 1:1-9; Johannes 1:29-42  

3. 16-22 Januarie 2017: Jesaja 9:1-4; Psalm 27:1, 4-9; 1 Korintiërs 1:10-18; Matteus 4:12-2  

4. 23-29 Januarie 2017: Miga 6:1-8; Psalm 15; 1 Korintiërs 1:18-31; Matteus 5:1-12 
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5. 30 Januarie-5 Februarie 2017: 1 Korintiërs 2:1-12 (13-16); Jesaja 58:1-9a (9b-12); Psalm 

112:1-9 (10); Matteus 5:13-20  

6. 6-12 Februarie 2017: 1 Korintiërs 3:1-9; Deuteronomium 30:15-20; Psalm 119:1-8; Matteus 

5:21-37  

7. 13-19 Februarie 2017: 1 Korintiërs 3:10-11, 16-23; Levitikus 19:1-2, 9-18; Psalm 119:33-40; 

Matteus 5:38-48  

8. 20-26 Februarie 2017: 2 Petrus 1:16-21; Eksodus 24:12-18; Psalm 2; Matteus 17:1-9  

9. 27 Februarie-5 Maart 2017: Matteus 4:1-11; Genesis 2: 15-17, 3:1-7; Psalm 32; Romeine 5: 

12-19   

10. 6-12 Maart 2017: Johannes 3:1-17; Genesis 12:1-4a; Psalm 121; Romeine 4:1-5, 13-17 

  

11. 13-19 Maart 2017: Johannes 4:5-42; Eksodus 17:1-7; Psalm 95; Romeine 5:1-11 

12. 20-26 Maart 2017: Johannes 9:1-41; 1 Samuel 16:1-13; Psalm 23; Efesiërs 5:8-14 

13. 27 Maart-2 April 2017: Johannes 11:1-45; Esegiël 37:1-14; Psalm 130; Romeine 8:6-11   

14. 3-9 April 2017: Psalm 31:9-16; Matteus 21:1-11; Jesaja 50: 4-9a; Filippense 2:5-11 

15. 10-16 April 2017: Kolossense 3:1-4; Handelinge 10:34-43; Psalm 118:1-2, 14-24; Johannes 

20:1-18 

Hoe om hierdie stiltetyd boek 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. 

• 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. 

1-8 Januarie 2017 

Jesaja 42:1-9 – Die Dienaar van die Here leer mense om God te ken 

Preekteks 8 Januarie 
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Jesaja 42-43 vorm ‘n eenheid waarvan die boodskap in ses perikope gegee word.  Dit fokus op die 
boodskap dat die roeping van die dienaar van die Here is om mense te leer om God te ken. In 42:1-9 
word oor die dienaar van die Here as individu gepraat wat God se verbond met die nasies is om hulle 
te bevry.  In 42:10-17 word oor die verandering wat God in die proses bring, gehandel.  In 42:18-25 
word egter oor die mislukte vervulling van Israel se taak as dienaar van die Here gehandel.  Hoofstuk 
43 verseker daarteenoor die volk dat God ten spyte daarvan sal ingryp as gevolg van sy verkiesende 
liefde (43:1-13) wat Hom beweeg tot 'n nuwe bedeling (43:14-21) omdat Hy getrou is aan Homself 
(43:22-28).  Die hoop vir die toekoms lê dus volledig in God se eie vervulling van die roeping van die 
dienskneg van die Here opgesluit, wat ons uit die NT weet uiteindelik met die Here Jesus Christus 
verbind is. 

‘n Paar opmerkings oor 42:1-9 

Hierdie perikoop kan in twee dele verdeel word. Die eerste vier verse handel oor die Dienaar van die 
Here, verse vyf tot nege handel oor die Here van die Dienaar. 

Die Dienaar van die Here 

Die bediening en karakter van die Dienaar van die Here word in verse 1 tot 4 uitgespel: 

 Die Dienaar van die Here word spesifiek deur God geroep en aangestel. God kies die Dienaar 

uit, God laat sy Gees op die Dienaar kom (1); 

 Die taak van die Dienaar van God is om God se wil aan die nasies bekend te maak (1). Die 

Hebreeuse woorde wat hier met die wil van God vertaal word, beteken letterlik die 

"geregtigheid" (mishpat) van God. In 'n tyd toe die volk in ballingskap ervaar daar is geen 

geregtigheid meer vir hulle nie, hoor hulle dat die Here 'n Dienaar aanstel om God se 

geregtigheid te bring (verse 1 en 4); 

 Die Dienaar van die Here kom sonder fanfare en 'n groot mediagroep om al die aandag op 

hom te vestig. Hy kom ook nie met militêre geweld om God se wil af te dwing nie. Volgens 

vers 2 sal hy nie hard roep of skree nie; 

 Dit word in vers 3 uitgebrei deur te sê die Dienaar van die Here sal sag met mense werk. 

Gebreekte mense of mense wat seergekry het, sal hy versigtig en sagkens hanteer. 'n 

Geknakte riet of dowwe lamppit, 'n mens met worsteling en seer, kan by hom vertroosting 

vind; 

 Hoewel die dienaar nie met geweld werk nie, sal selfs gewelddadige mense hom nie 

uitknikker voordat hy nie die wil van God, die geregtigheid van God, volledig bekendgemaak 

het nie (4). Hiervoor wag selfs die verste eilande. 

Die Here van die Dienaar 

Vanaf vers 5 lees ons Wie die God is, wat die Dienaar stuur en gebruik: 

 Die God van die Dienaar is die almagtige Skepper en Lewe-gewer van alles wat bestaan. Hy 

het 'n wonderlike wêreld geskep en maak lewe moontlik (5). Terwyl daar in Babilonië baie 

afgode is, moet die volk weet dat daar net een ware God is. 

 Hy is die Here van die verbond met sy volk. Dit beteken God het trou gesweer aan sy volk, en 

verlaat hulle nie. Die Here verbind Hom deur sy dienaar aan die volk. Die Here sal ook aan sy 

dienaar trou bly, hom vashou en beskerm, en hom God se lig vir die nasies maak (6). God 

gaan hierdie dinge nie net doen vir Jode nie, maar ook vir al die nasies. Die verlossing en 

geregtigheid is vir almal. 
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 God sal kragtige dinge deur sy Dienaar doen: blindes sal sien, gevangenes bevry word, daar 

sal geregtigheid en genesing vir mense kom (7). 

 Die Here beklemtoon dat Hy die enigste God is – daar is nie afgode nie, daar is nie 

plaasvervangers nie, daar is net een ware God, die God van Israel wat vir al die nasies lig en 

genesing bring (8) 

 God kondig al hierdie wonderlike nuwe dinge aan, en laat sy volk daarvan hoor, sodat hulle 

kan weet sy oordeel oor hulle, soos dit in die ballingskap tot uitdrukking kom, is nie God se 

laaste woord nie. God gaan nuwe dinge doen, wat vir sy volk 'n troos gaan wees (9). 

Onthou dan dat dit juis die praktiese genesingsbediening van Jesus in die Nuwe Testament is wat 
Matteus as bewys aangee dat Jesaja se voorspelling in Jesus vervul is (Matt 12:17-21). 

Psalm 29 – Die God van die natuur sorg ook vir sy kinders 

Psalm 29 is een van die Psalms wat God se teenwoordigheid in die natuur verheerlik – soos dit ook 
die geval is met Psalm 8 en 19.  Charles Spurgeon het gesê dat ’n mens moeite moet doen om 
hierdie Psalm in ’n donderstorm te lees, omdat jy dan dieper sal verstaan wat die Psalm probeer sê.   

God se stem word hier met ’n aantal natuurverskynsels in donderstorms vergelyk om daarmee die 
inherente en allesveranderende krag van God oor te dra.  Volgens geleerdes is daar in hierdie Psalm 
sekere Kanaänitiese kenmerke sigbaar (die Baälgodsdiens was ‘n natuur-godsdiens) wat egter 
teologies radikaal geherinterpreteer is om Jahwe se heerskappy ook in die natuur te verkondig.  Baäl 
was bekend as die reëngod en is dikwels uitgebeeld met ’n weerligstraal in sy hand as wapen.   

Teenoor die opvatting dat Baäl reën gee, bely die Psalm dat dit Jahwe is wat reën gee en dat onweer 
nie bloot dié van ’n groot natuurkrag of die stem van Baäl is nie, maar eerder die stem van die Here, 
wat ook op simboliese wyse die krag en oorvloed wat Hy vir sy volk gee, illustreer.  Daarmee word 
die suigkrag van die Baälgodsdiens vir die geloofsgemeenskap op teologiese wyse getroef. 

Die Psalm sê dus dat die Here nie net die God van die geskiedenis is nie, soos die historiese 
Bybelboeke (Samuel, Konings) dit oorvloediglik uitspel nie, maar ook die God is van die natuur.  Die 
Psalm bely egter ook tereg dat hierdie Here meer is as die natuur (anders as in die Baälgodsdiens).  
Hy is die Een wat in die natuur en die natuurkragte teenwoordig is, maar ook daarbo verhewe is – 
soos onder andere in die opdragte aan die “seuns van God” gesien kan word.  God is ook nie net in 
beheer van die natuurkragte nie, maar sorg ook vir die gelowiges (vers 11).  

Die Psalm is ‘n lofpsalm met drie dele:  

 Vers 1-2: Dawid roep die hemelinge (letterlik “seuns van God” = sy hemelse “familie” of 

“raad”) op om saam met die geloofsgemeenskap op aarde God te loof en voor Hom te buig 

en hulle stem by God s’n te voeg. 

 Vers 3-9: Dawid loof God vir Sy magtige allesveranderende stem soos ‘n mens dit in die 

natuur kan waarneem: in die geluid van onweer (vers 3), in die lig van weerligstrale (vers 5-

8) en selfs moontlik in aardbewings (“bokspring”, “bewe” in vers 6, 8).  ‘n Mens kan hierdie 

“stem” van God waarneem op sewe plekke: rivierwaters (vers 3), see/oseaan (vers 3), 

Libanon (vers 5-6), Sirjon (vers 6 – vgl Deut 3:8-9 = Hermon), woestyn (vers 8), bosse (vers 

9), Sy paleis (vers 9) – en natuurlik in die 8ste plek, die geloofsgemeenskap (vers 10-11) wat 

eintlik weer ‘n volgende deel van die Psalm is. 

 Vers 10-11: Dawid sluit af met ‘n versterkende belydenis oor die krag en oorvloed wat 

hierdie sprekende God vir sy volk gee (vers 10-11) en in wie se lewens Sy stem tot sy reg 
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kom.  Die krag van die Here is nie net ’n wapen wat vernietig of verstom nie.  Dit seën en 

versorg Sy volk. 

In die lig van die omringende twee Psalms (28+30) antwoord dié Psalm dus onomwonde, dat God 
nie stil is nie, maar van Hom laat hoor! 

Om oor na te dink:  

 ’n Mens kan dink, selfs al doen jy baie moeite om die Bybel daagliks te lees, dat God se stem 

net soos ’n bandopname is.  Psalm 29 herinner ons dat die stem van die Here nie maar net ’n 

opname uit die verre verlede is nie, maar ’n lewendige uitsending, wat hier en nou effektief 

is. 

 Dat Jesus op die see juis die storm stilmaak (Mark 4:35-41 – lees Markus 4:30-41 – Het julle 

dan nie geloof nie? vir meer daaroor), het ‘n besondere betekenis: 1) wat enige idee dat God 

met die natuur gelyk gestel kan word, die nek omdraai; en 2) duidelik stel dat God ook in die 

stilmaak van ‘n storm teenwoordig is, soos natuurlik ook al in 1 Konings 19:12 gesê is, dat 

God in : “’n fluistering in die windstilte” was. 

 Gelowiges hoor iets – altans behoort iets te hoor - waarvoor ander mense doof is: die stem 

van God. 

 As ons ore ingestel is op God, dan doen ons die regte goed. 

Handelinge 10:34-43 – Die Heilige Gees word ook vir heidene gegee 

Hierdie verhaal is van sleutel belang vir die ontwikkeling van die evangelie. Hiersonder sou die 
Christelike evangelie ’n Joodse sekte gebly het en nooit sy grense kon oorsteek na elke nasie en volk 
nie.  Waar die Samaritane en die Etiopiese amptenaar (Hand 8) nog deel van die Joodse geloof was 
(die Samaritane het nou wel ’n gemengde godsdiens gehad, maar het ook die Pentateug as 
gesaghebbend vir hulle godsdiens beskou), is dit nou onbesnede mense wat die evangelie hoor en 
glo (let op die beswaar in Hand 11:3). 

Ek eis as ek dink wat kon gebeur het as Petrus nie uiteindelik ja gesê het vir die visie wat die Here 
hom gegee het nie.  En maak geen fout nie – dit was ’n geweldige uitdaging vir hom wat groot risiko 
vir hom in sy eie gemeenskap ingehou het.  Geen wonder dat dit dan ook die langste verhaal in 
Handelinge is.  Lukas het duidelik die belangrikheid hiervan besef. 

Dit is ook opmerklik dat dit ’n beweging van God was, en nie in die eerste plek van Petrus of die kerk 
nie.  Die engel van God sit die proses aan die gang met sy verskyning aan Kornelius, die Romeinse of 
Italiaanse burger, in Seserea, wat vir Petrus moet laat haal (50 km daarvandaan in Joppe).  En Petrus 
beleef op sy beurt ’n ekstatiese geestesvervoering (die Griekse woord ekstasis word gebruik) waarin 
hy ’n visioen sien en ervaar dat die Here (Jesus) sowel as die Gees met hom praat om Kornelius se 
versoek te eer. 

En wanneer Petrus begin om te preek, nog voordat hy klaar gepraat was, word die Heilige Gees ook 
aan die heidene gegee  met die begeleidende teken van tale, soos in die begin op Pinksterdag.  Let 
op dat die doop hier ná die uitstorting van die Heilige Gees gegee word, selfs voordat daar vreeslik 
sprake van bekering is. 

Matteus 3:13-17 – Jesus word as Seun van God bevestig deur die doop en die duif 

Matteus spring van Jesus se geboorte en uiteindelike verblyf in Nasaret direk na die 
voorbereidingswerk van Johannes die Doper (3:1-12) en die publieke aankondiging van Jesus as God 
se geliefde Seun, soos deur sy doop met water en deur die neerdaal van die Gees in die vorm van ’n 
duif op Hom bevestig word (3:13-17). 

http://www.bybelskool.com/markus/markus-430-41-het-julle-dan-nie-geloof-nie/
http://www.bybelskool.com/markus/markus-430-41-het-julle-dan-nie-geloof-nie/
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Jesus dring aan daarop dat Johannes Hom doop: “want dit is goed dat ons op hierdie manier alle 
geregtigheid vervul” (soos dit in die oorspronklike Grieks staan).  Dit is net deur Jesus se eie kontak 
met die bediening van sy voorloper, Johannes die Doper, dat Jesus sy eie bediening as uitvloeisel van 
Johannes s’n kan voortsit.  Só word God se wil, sy geregtigheid, vervul.  Die doop bevestig ook Jesus 
se menslikheid. 

Nadat Jesus gedoop is, daal die Gees van God soos ’n duif op Hom neer en ’n stem uit die hemele 
bevestig Jesus se Seunskap: “Hy is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.”  Al vier evangelies praat 
van die Gees se neerdaling in die vorm van ’n duif wat waarskynlik verwys na die aanvanklike 
beweging van die Gees van God wat oor die waters gesweef het aan die begin van die skepping 
(Gen. 1:2) en deur sommige rabbi’s uitgelê is met die beeld van ’n duif (Hagner).  Die duif bevestig 
ook Jesus se goddelikheid. 

Hiermee word God se herskepping van alles wat bestaan dus beslissend ingelui. 

9-15 Januarie 2017 

Jesaja 49:1-7 – Die Dienaar van die Here is ‘n lig vir die Jode sowel as die nasies 

Preekteks 15 Januarie 

Hoofstuk 49 fokus eerstens op die bediening van die dienaar van die Here – 49:1-7.  Die dienaar is 
weereens ‘n individu, soos in hoofstuk 42, wat nie net vir Israel redding moet aankondig nie, maar 
ook vir die nasies.  Soos Jeremia (Jer 1:3) word hy voor sy geboorte al geroep.  En soos Jeremia (bv 
Jer 11:18-17) ervaar hy pyn in die uitvoer van sy roeping – hy is bang dat sy opoffering verniet en 
tervergeefs sal wees (Jes 49:4), en dit is ook duidelik dat hy verag en verafsku is (49:7).  Tog staan hy 
vas in sy vertroue dat God aan hom reg sal laat geskied, en vrug op sy arbeid sal gee, met selfs die 
konings en leiers wat hom sal erken.  Let op dat die boodskap bedoel is vir Jode sowel as die nasies 
(49:1) en dat dit die redding van die nasies insluit. 

Psalm 40:1-11 – U woord is my hele lewe 

Die Psalmis is in die nood, en bely dat hy homself nie kan help nie. Sy enigste hoop is dat die Here 
aan hom sal dink en hom sal red.  En sy versugting is dat Hy nie sal talm nie (vers 18). 

Dit is waarom hy drie goed doen, waarmee ’n mens ook die boodskap van die Psalm kan opsom: 

 ONTHOU – Vers 2-6: Hy dink terug aan sy vorige ervarings van redding en getuig daarvan in 

die geloofsgemeenskap – let op hoe pragtig hy die beeld van sy ervaring om uit die modder 

getrek te word (beeld van die dood) en op ’n vaste rots geplaas te word, in span om die 

geloofsgemeenskap aan te moedig om God altyd te vertrou. 

 TOEWY – vers 7-11: Hy dink aan wat Hy van God weet – dat Hy gehoorsaamheid wil hê (iets 

wat Dawid reeds uit die interaksie van Samuel en Saul geleer het – 1 Sam 15:22), en dat Hy 

wil hê dat van sy goedheid en trou getuienis afgelê sal word – en wy homself opnuut 

daaraan toe en herinner die Here aan sy “track record”.  Vers 9 is ’n kosbare verwoording 

van die geloofslewe: “Om u wil te doen, o God, is my een begeerte, u woord is my hele lewe”, 

iets wat in Jesus se lewe die hoofrol gespeel het (Joh 4:34).  En Jesus word natuurlik self die 

offer soos Hebreërs 10:5-10 dit uitspel met verwysing na hierdie Psalm. 

 SMEEK – vers 12-18: Hy spel sy vasgevalde situasie uit voor die Here, en beroep hom op God 

se ontferming, liefde, trou, grootheid, hulp en redding. 

Dit is daarom ’n Psalm wat ’n mens as die struktuur van jou eie worsteling met jou unieke situasie 
kan gebruik.  Om God se reddingsdade in die verlede in herinnering te roep, om jouself opnuut aan 
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God toe te wy in gehoorsaamheid en getuienis, en jou behoefte in elke detail aan Hom bekend te 
maak en jou verwagting te stel in sy ontfermende karakter. 

Die verbintenis met Jesus se volkome offer in die NT maak Psalm 40 by uitstek geskik om saam met 
Hebreërs 10:5-10 op Goeie Vrydag te gebruik. 

Terloops: vers 14-18 van Psalm 40 kom ook in effens gewysigde vorm as 'n aparte Psalm voor, Psalm 
70, waarskynlik aangepas om as 'n kort skietgebed in 'n krisis gebruik te word. 

1 Korintiërs 1:1-9 – God het die gemeente in alles ryklik geseën 

‘n Bietjie agtergrond 

Paulus skryf hierdie brief tydens sy verblyf in Efese (1 Kor 16:8) op sy derde sendingreis, waarskynlik 
ongeveer 54 nC.   

In die brief raak Paulus ‘n hele aantal groot vraagstukke aan, meesal sake wat oor die Christelike 
lewenswandel gaan, waaroor Paulus hulle wil onderrig.   

Dat dit nodig was, spruit onder andere uit voortslepende impak van die heersende kultuur en 
godsdiens van die stad Korinte op die nuwe bekeerlinge.  Julius Ceasar het in 44 vC die stad weer 
opgebou, nadat dit vir meer as ‘n eeu dormant gelê het (Rome het dit in 146 vC verwoes).  Die 
strategiese posisie van die stad, op die 5 km breë landengte tussen Ooste en Weste, het beteken dat 
dit gou in ‘n groot handelstad ontwikkel het, met ‘n groot kosmopolitaanse samestelling van mense 
reg oor die Romeinse ryk.   

Nie net was daar dus groot rykdom nie, maar ook baie gode en godsdienste, waarvan sommige 
moreel dekadent was, die vernaamste waarvan die Afrodiete – godin van die liefde – godsdiens was, 
met die groot altaar op die Akrokorinte berg.  Sommige historici bereken dat daar in haar hoogbloei 
meer as ‘n duisend prositute in tempeldiens was.  Die term “meisies van Korinte” het ‘n idiomatiese 
uitdrukking in ander stede geraak wanneer mense na prostitute verwys het.  Geen wonder dat een 
van die roerendste gedeeltes in die Korintiërbrief juis die verheerliking van die liefde was, wat van 
God kom, in direkte opposisie met die leerstellings van die heersende godin van die liefde van 
Korinte. 

Sport was ook ‘n geliefde tydverdryf met die tweejaarlikse Istmiese spele wat as teenvoeter vir die 
Olimpiese Spele in Olympia gehou is.  Paulus sinspeel heel moontlik op hierdie spele in 1 Kor 9:24-
27. 

Wat veral opmerklik is, anders as wat die geval was in Tessalonika, is dat hierdie kulture en 
godsdienste se idees nie net van buite af op die gemeente ‘n impak gehad het nie, maar van binne 
af, omdat dit deur sommige lidmate van die gemeente aangehang is.  En hierdie mense het Paulus 
direk aangevat omdat hulle nie met hom saamgestem het nie, onder andere ook as gevolg van 
(doelbewuste?) misverstande wat uit sy eerste brief gespruit het (1 Kor 5:9-11). 

Paulus kan dus nie hierdie alternatiewe leringe en perspektiewe ongebreideld laat aangaan nie.  
Vandaar die berispende emosionele toon van sy brief.  Let bv. op na die taal van konfrontasie (4:18-
21), appèl (10:31 vv), sarkasme (6:5) en ironie (1:26-27) wat hy gebruik.  En 2 Korintiërs wys dat dit 
eers slegter met hulle verhouding gegaan het, voor dit uiteindelik herstel is! 

Dit is ook duidelik dat sommige van hierdie lewenswandel sake deur die huisgesin van Chloë (1:11) 
aan Paulus gerapporteer is, moontlik met die besoek van Stefanas, Fortunatus en Agaïkus (16:17).  
Dit is sake soos: verdeelheid en wysheid (1:10-4:21), bloedskande (5:1-13), hofsake (6:1-11) en 
prostitusie (6:12-20), waarskynlik ook die vraag na die hoofbedekking van vroue, wat saamhang met 
die vraag na die algemene rol van vroue in die gemeente (11:2-16) en die nagmaalviering (11:17-34). 

Maar daar is ‘n hele klomp ander sake wat Paulus verder aan in sy brief aanraak, wat heel 
waarskynlik in antwoord is op ‘n vroeëre brief van die Korintiërs aan hom (7:1).  Telkens lei hy dié 
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sake in met die frase: “En nou ...” en dan hanteer hy die sake waaroor hulle vrae gehad het.  Dit gaan 
oor sake soos seks en die huwelik (7:1), ongetroudes (maagde – 7:25), offers aan afgode (8:1), 
geestelike gawes en die erediens (12:1), offergawes (16:1) en oor Apollos (16:12). 

Die enigste saak wat nie oor die Christelike lewenswandel gaan nie, is die lering wat Paulus oor die 
opstandingsliggaam gee in hoofstuk 15, hoewel dit ook duidelik iets is waaroor die Korintiërs 
afwykende idees gehad het, en Paulus hulle daaroor wou onderrig.   

Die teologiese perspektief op die opstanding verteenwoordig waarskynlik ook ‘n korrektief nie net 
op hulle idees oor die geestelike gawes en wat dit beteken om geestelik te wees nie, maar ook op 
hulle idees oor die Christelike lewenswandel.  ‘n Mens se gedrag hier en nou word immers onder 
andere bepaal deur hoe jy dink oor die toekoms.  As jy nie in die opstanding glo nie, kan jy eintlik 
hier mos maak wat jy wil.  Dit maak dan nie saak, volgens sommige Korintiër gelowiges, of jy asketies 
lewe (hfst 7) of immoreel (hfst 5) nie, solank jy net geestelik is, en bv. in tale praat (hfst 14). 

In tandem met sy aanvanklike beklemtoning van die kruisteologie (1:17-2:16) begrond hierdie twee 
teologiese perspektiewe – die kruis en die opstanding – die Christelike lewenswandel, en spel dit die 
raamwerk uit waarbinne hulle dissipelskap uitgelewe moet word.  Dit is ook die basis van die 
eenheid wat hy bepleit onder almal wat deel is van die gemeenskap van Christus. 

Hoofstuk 16 sluit die brief af met ‘n paar praktiese sake. 

1 Korintiërs 1:1-9 

Let op hoe Paulus sy brief begin met ’n verantwoording van sy roeping as apostel van Jesus Christus, 
die eerste keer dat hy die benaming begin gebruik.  Hy begrond sy apostelskap in God se wil, 
waarvandaan ook sy gesag kom om met “God se gemeente” in Korinte in gesprek te tree. 

Sostenus, waarskynlik die voormalige hoof van die sinagoge in Korinte (Hand 18:17), maar nou ’n 
gelowige en medebedienaar van die Woord, word nie net saam met Paulus as outeurs van die brief 
aangedui nie, maar dit kan wees dat Paulus dit moontlik aan hom as sekretaris gedikteer het (1 Kor 
16:21). 

Let op hoe Paulus God dank vir die wyse waarop Sy genade onder hulle posgevat het, veral in die 
gawes van woord en kennis.  Hy is ook opgewonde dat hulle vol verwagting uitsien na die 
wederkoms (al gaan hy in hfst. 15 tog weer hieroor gesels).  Geloof en hoop is goed gevestig in hulle 
gemeente. 

Johannes 1:29-42 – Oortuig deur die getuienis van die eerste dissipels 

Johannes skets ’n opeenvolging van gebeure versprei oor 4 dae wat almal iets sê van wie Jesus 
werklik is:  

1. die getuienis van Johannes die Doper – 1:19-28 (vgl 1:6),  
2. die koms van die Heilige Gees wat op Jesus bly – 1:29-34,  
3. die eerste volgelinge van Jesus as die Lam van God deur Johannes die Doper se getuienis – 

1:35-42, en 
4.  Jesus wat self begin om volgelinge te werf – 1:43-51. 

Ek gee iets oor al vier perikope hoewel dit net die middelste twee is waarop jy hoef te fokus. 

1:19-28 

Die teenstand teen Jesus begin met die ondervraging van Johannes die Doper, sy voorloper.  Die 
Jode – vermoedelik die Joodse Raad – stuur priesters en Leviete, waaronder ’n paar Fariseërs, om 
Johannes uit te vra.  Hulle vraag na sy identiteit is ’n poging om hom in die konteks van hulle 
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verstaan van die Skrif te plaas.  Johannes identifiseer homself egter net met die uitspraak in Jesaja 
40, en nie met die figure van Christus (Jesaja 45:2 [Kores]; Ps 2:2; 18:50; 20:6; 132:17 [koning en sy 
nageslag]), Elia (Maleagi 4:5 [3:1]) of Profeet (Deut 18:15,18) nie.  Hy is ’n wegbereider in die 
woestyn. 

Die vraag oor die doop hou nie noodwendig verband met die vraag na Johannes die Doper se 
identiteit nie, maar na die gesag waarmee hy Jode doop.  As hy dus nie die Christus of Elia of die 
Profeet is nie, op grond waarvan doop hy dan?  Waarop Johannes ’n antwoord gee wat eintlik na die 
toekoms wys, dat daar na hom Iemand kom vir wie hy slegs die voorbereider is.  Hy antwoord dus 
nie hul teologiese vraag nie, maar verklaar doodgewoon sy missie as wegbereider. 

Hierdie Betanië is aan die oostekant van die Jordaan en moet onderskei word van die dorpie Betanië 
wat net 3 km van Jerusalem was, en waar Lasarus en sy susters Marta en Maria gebly het. 

1:29-34 

Johannes die Doper het uiteraard vir Jesus geken, aangesien hulle nefies was, en 6 maande uit 
mekaar gebore is.  Maar ten spyte van sy opdrag om die wegbereider vir die Here te wees, het hy nie 
geweet wie dit sou wees nie.  Wanneer God dit aan hom openbaar en hy die Gees soos ’n duif uit die 
hemel op Jesus sien kom en bly, dan skuif die gordyn vir hom oop en besef hy dat Jesus die Seun van 
God is (iets wat al van Israel [Eks 4:22] en Dawid [2 Sam 7:14] gesê is – vgl ook Ps 2:7).  Hy is die Lam 
van God wat die sonde van die wêreld wegneem. 

Let ook op hoe hy van Jesus praat as die een vir wie hy die weg moes berei, maar wat hom ook vóór 
is, want Hy was voor Johannes die Doper al daar, soos Johannes die apostel dit reeds in die proloog 
gestel het. 

Dit is interessant dat Johannes na Jesus as die Lam van God verwys.  Duidelik is die idee van die 
Paaslam teenwoordig (Eks 12 – vgl ook die verwysing na Jesus se bene wat nie aan die kruis gebreek 
is nie, soos die geval ook was met die Paaslam – Joh 19:31-37), wat plaasvervangend die oordeel van 
God afweer (soos Jesaja 53:7 wat van die Dienaar van die Here as ’n Lam/skaap praat).  ’n Mens lees 
hier ook alreeds iets in van wat Johannes later oor Jesus as die Goeie Herder wat sy skape lei (Joh 
10) gaan vertel. 1   

1:35-42 

Die volgende dag herhaal Johannes die Doper die uitspraak oor Jesus as die Lam van God.  Dit laat 2 
van sy eie dissipels die pad vat agter Jesus aan .  Hulle noem Hom rabbi, die gebruiklike manier 
waarop leerlinge hulle leermeester aangespreek het.  Daarmee vra hulle dus om onder sy gesag te 
kom en deur Hom onderrig te word. 

Sy antwoord is insiggewend: “Kom saam, dan sal julle sien”.  Dit verwys nie net na die sien van sy 
blyplek nie, maar na hulle oë wat sal oopgaan, soos in die volgende gesprek met Natanael duidelik 
sal word.  Andreas, een van die 2, gee ’n aanduiding van sy insig in die identiteit van Jesus deur sy 

                                                           
1 As ’n mens egter Open 5 in gedagte hou, waar Johannes van Jesus as beide die Lam van God EN die leeu van 

Juda praat, laat dit ’n mens dink aan ’n ander boek, die Testament van Josef, waar hierdie twee beelde vir die 
Messias gebruik word.  Die beeld van die Messias as ’n Lam kom ook in die Testament van Benjamin voor.  Dit 
kan dus ook wees dat Johannes sy beelde by hierdie boeke geleen het. 
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broer Simon te gaan haal en na die Messias te bring.  Die Hebreeuse woord beteken gesalfde, en 
word in Grieks met Christus weergegee.   

Let ook op hoe Jesus stip na Simon kyk, en hom die Hebreeuse naam Sefas gee, wat in Grieks Petrus 
is – rots. 

1:43-51 

Die inisiatief vir die evangelieverkondiging skuif nou duidelik van Johannes die Doper na Jesus, wat 
die volgende dag besluit om na Galilea te gaan.  Sy missie is om volgelinge rondom Hom te vergader, 
met Filippus, ook van Betsaida soos Andreas en Simon, en Natanael  wat by Hom aansluit, en hulle 
bloot te stel aan wie Hy werklik is. 

Let op hoe Natanael deur Filippus gewerf word, soos Simon ook deur sy broer Andreas, wat wys dat 
volgelinge van meet af aan die werkswyse van Jesus self volg – om dissipels te maak en in te lyf in 
die betekenis van wie Jesus is. 

Ook Filippus gee ’n aanduiding van sy insig in die identiteit van Jesus deur na die wet en die profete 
se getuienis oor Hom te verwys, maar Hom ook vierkantig in die konteks van ’n aardse familie te 
plaas – “Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef.” 

Ek hou baie van die interessante spel met woorde tussen Natanael wat wonder of daar iets goeds uit 
Nasaret kan kom (dit word nie in die OT genoem nie), en Jesus wat van Natanael sê dat hy ’n ware 
Israeliet is, ’n man in wie daar geen bedrog is nie.  Op Natanael se verbasing oor Jesus se insig, 
reageer Jesus met ’n nog dieper getuienis daarvan – “toe jy nog onder die vyeboom was, het Ek jou 
al gesien” – wat Natanael laat besef dat Jesus nie maar ’n gewone mens is nie, maar inderdaad die 
Seun van God.  Dat hy hom ook “die Koning van Israel noem” eggo waarskynlik die profesieë van 
Jesaja oor die Messiaanse koning uit die geslag van Dawid.   

Terloops, Natanael word nie in die ander evangelies genoem nie, maar deur die kerktradisie met 
Bartolomeus verbind.  Lees meer hieroor in hierdie bydrae van my: Die twaalf dissipels in die 
evangelies en Handelinge. 

Jesus se reaksie is om sy insig nog verder te verbreed deur na die bekende leer van Jakob se verwys 
(Gen 28) as ’n metafoor vir wat in Jesus se bediening van God se wêreld raakgesien sal word. En 
onthou, net hierna gaan Jesus na Natanael se tuisdorp, Kana (21:2), wat net agt kilometer van 
Nasaret af is, om die eerste wonderteken van water in wyn te gaan doen! 

 Ek word getref deur die insig van die eerste dissipels in wie Jesus is. ’n Mens raak soms so 
gewoond aan die boodskap van die evangelie en van Jesus as die Lam van God, as die een 
wat met die Gees doop, as die Messiaanse Koning, net omdat jy dit so baie al gehoor het, 
dat dit heerlik is om weer van die verrassende en transformerende krag daarvan in die lewe 
van die eerste dispels te lees.  Jesus se impak op mense bly merkwaardig. 

 My hele lewe is gebou op die getuienis van hierdie eerste volgelinge van Jesus, en dit is goed 
om ’n slag weer deeglik kennis te neem van hulle eie oortuiging wat hulle so beetgepak het, 
dat hulle nie anders kon as om agter Jesus aan te volg nie.  Dankie Here, vir mense soos 
hulle, wat my versterk in my eie oortuiging dat U Here en Leermeester is. 

http://www.bybelskool.com/markus/die-twaalf-dissipels-in-die-evangelies-en-handelinge/
http://www.bybelskool.com/markus/die-twaalf-dissipels-in-die-evangelies-en-handelinge/
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16-22 Januarie 2017 

Jesaja 9:1-4 – Lig aan die einde van die tonnel? 

Preekteks 22 Januarie 

Lees die teks vanaf 8:23 omdat dit ‘n eenheid met die eerste deel van hoofstuk 9 vorm. 

Die uitkoms wat die Here gaan bring in 8:23-9:6 word skerp gekontrasteer met die oordeel wat in die 
res van die hoofstuk aangekondig word: 9:7-10:4.  Laasgenoemde vorm op sy beurt deel van ‘n 
oordeelsboodskap teen Assirië (10:5-19, 28-34) waarna weer uitkoms vir ‘n oorblyfsel van die volk 
aangekondig word (10:20-27).  

8:23-9:6: Jesaja gee hier ‘n prentjie van uitkoms in die toekoms.  Dit sal groot verligting bring vir die 
duisternis waarin gebiede van Sebulon en Naftali, die pad na die see van Galilea, die Jordaanstreek 
en die gebied van die heidene net te vore gedompel is (lees hier meer van Jesus se bediening aan die 
Grieke van Dekapolis wat heel moontlik die gebied van die heidene is wat hier bedoel word).  Hierdie 
noordelike gebied van Israel het meesal eerste die aanslag – donkerte – van vreemde leërs moes 
trotseer.  Onder andere is ‘n deel van hul bevolking deur Tiglat-Pileser III weggevoer in 732 v C (2 
Kon. 15:29).  Lees meer daaroor in my bydraes oor 2 Konings 15, en 2 Konings 16-17.   

Met verwysing na die verlossing wat God deur Gideon vir die volk gegee het in sy oorlog teen Midian 
(Rigt 6), word voorspel dat die volk weer versamel sal word en hulle in God se teenwoordigheid sal 
verbly. 

Dié uitkoms word dan spesifiek verbind aan ‘n Seun wat vir hulle gebore sal word, waarvan die titels 
sy uitstaande kenmerke uitspel wat Goddelik van aard sal wees: Wonderbare Raadsman, Magtige 
God, Ewige Vader, en Vredevors.  Hy sal die Dawidsryk herstel, maar anders as Dawid wat bekend 
was vir sy militêre optrede, sal Hy vrede en voorspoed bring, en dit vir altyd. 

Jesus se vestiging in die dorp Kapernaum, juis in dié gebied, was vir die evangelieskrywers ‘n 
duidelike vervulling van die eerste deel van die profesie oor Sebulon en Naftali – Mat 4:12–17.  Jesus 
is dus die lig waarna Jesaja in die profesie uitgesien het.  En die koninkryk wat Jesus kom stig het, is 
die vervulling van die tweede deel van die profesie oor die Dawidsryk. 

Psalm 27:1, 4-9 – Vertrou God, wees sterk en vol moed 

Hierdie Psalm teken die worsteling van Dawid om in sy vertroue op God te volhard, ten spyte van 
teëstand en teëspoed. Dit word saamgebind deur die appèl aan die einde aan die hoorders-lesers 
om sterk te wees, moed te hou en te bly vertrou of wag op die Here (vgl dieselfde opdrag aan Josua 
met sy inname van die beloofde land – Deut 31:23; Jos 1:6,7,9). 

Die Psalm bestaan uit drie eenhede: 

 Vers 1-6 waar vertroue in God uitgespreek word (Dawid verwys na God in die 3de persoon: 

Hy). 

 Vers 7-13 waar God om genade gesmeek word (Dawid spreek God direk aan in die 2de 

persoon: U). 

 Vers 14 waar 'n appèl tot die hoorders-lesers gerig word tot sterkwees en moedhou. 

Vers 1-6 

God word met drie eienskappe geteken: lig, redding en toevlug. God verdryf dus donkerte, gee 
oorwinning en is beskerming in nood. Hierdie eienskappe van God het sekerheid vir Dawid gebring in 
sy onderskeie oorloë, maar het ook betekenis in enige situasie waar daar teëstand of teëspoed 
ervaar word. 

http://www.bybelskool.com/markus/markus-51-20-wat-het-u-met-my-te-doen/
http://www.bybelskool.com/markus/markus-51-20-wat-het-u-met-my-te-doen/
http://www.bybelskool.com/konings/2-konings-15-die-boodskap-is-duidelik-die-konings-faal-die-here/
http://www.bybelskool.com/konings/2-konings-16-17-hulle-het-agter-afgode-aangeloop-wat-niks-is-nie-en-so-het-hulle-self-niks-geword/
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Dit word aangevul met die enkelvoudige behoefte om altyd in God se teenwoordigheid te lewe – die 
tempel funksioneer hier as die metafoor daarvoor. Dit is hierdie ervaring van sy teenwoordigheid 
wat die vertroue gee om aan God te kan vashou, sodat Sy heerlikheid nie net sigbaar sou word nie, 
maar Sy leiding Dawid se lewenspad kan verlig. 

Vers 7-13 

Hierdie eienskappe van God vorm nou die basis vir Dawid se gebed.  Lof lei tot smeking.  Let op dat 
die verhoring van sy gebed nie as vanselfsprekend geteken word nie, maar as iets wat steeds uit 
genade gegee word (vers 7), al gee vorige gebedsverhorings Dawid wel die vrymoedigheid om met 
oorgawe en verwagting te kan vra (vers 9 – “U was nog altyd my hulp”). 

Let op hoe Dawid ook nie net vir hulp vra en daarmee basta nie.  Nee, “Leer my u wil, Here” is sy 
versugting, sodat 1) sy vyande nie hulle sin kry nie (en hy van God se pad afdwaal nie), en 2) hy God 
se goedheid in die land van die lewendes kan ervaar! 

Vers 14 

Hierdie oproep om te vertrou – te wag op die Here – om sterk te wees en goeie moed te behou, is ’n 
belangrike deel van ’n mens se geestelike lewe.  Dit is die hand waarmee God se genade en uitkoms 
in jou lewe ontvang word.  Dit is immers dié wat op die Here vertrou, dié wat op Hom wag, wat 
nuwe krag kry, soos Jesaja ook sê (Lees meer in hierdie bydrae van my: Jesaja 40-41 – Die wat op die 

Here vertrou, kry nuwe krag).  Vertroue in jou wag op die Here is dus die voorbereiding om die 
genade wat God gee, te kan herken en ontvang.  So lank ’n mens natuurlik ook net onthou dat dit 
steeds genade is. 

1 Korintiërs 1:10-18 – Partyskappe skend die Eenheid in Christus 

Paulus is bly oor al die gawes wat in die gemeente voorkom, maar hy kan hulle nie loof vir hulle 
gebrek aan eenheid nie.  Die onderlinge liefde ontbreek dus.  Vergelyk dit met sy dankwoord aan die 
Tessalonisense waar hy hulle geprys het vir hulle geloof, liefde en hoop (1 Tes 1:3; 2 Tes 1:3-4).  
Geen wonder dat hy ’n hele hoofstuk later sou afstaan aan die onderwerp van die liefde nie, want 
dít is wat hulle kort gekom het (1 Kor 13). 

Hy spreek hulle daarom skerp aan oor die verdeeldheid wat veral in groepvorming en partyskappe 
onder hulle na vore kom, soos Chloë se mense aan hom kom oordra het.  Dit is immers hulle 
roeping, om met mekaar “verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here.” 

Die gemeente het hulle identiteit in vier groepe gesoek, dié vir Paulus (die stigter van die 
gemeente), dié vir Apollos (’n uitstekende redenaar uit Aleksandrië), dié vir Sefas (Petrus, die leier 
van die apostels) en dié vir Christus (die werklik vromes?!).  Let op dat die verskille nie leerstellig was 
nie, maar groepvorming of partyskappe rondom leiers.  Paulus gril by dié gedagte en gaan direk oor 
tot ’n diepsinnige Christologiese verantwoording van hulle identiteit: Ons is Een in Christus, die krag 
en die wysheid van God.  Hy is die enigste leier wat in die middelpunt van ’n gemeente mag staan. 

Matteus 4:12-23 – Die begin van Jesus se bediening 

Die lewe is darem nie maklik nie! Van die hoogtepunt van die doop en die duif ... word Jesus gelei na 
die dieptepunt  van die duiwel se versoeking (4:1-11).  Dit is egter nie slegte nuus nie.  Dit is goeie 
nuus, dit is die evangelie.  Hoekom?  Want Jesus aanvaar die uitdaging sonder skroom, sonder klag, 
sonder om terug te deins.  Dit is immers al die eerste oorwinning; om nie in te gee voor die behoefte 
om dinge makliker in die lewe te hê  nie.  En Hy slaag die toets uiteindelik met vlieënde vaandels as 
ewige getuienis dat ons in Hom die oorwinning oor die duiwel, die versoeker en aanklaer, het. 

Baie van ons is bekend met die gelade sin waarmee Scott Peck sy boek The Road Less Travelled 
begin: “Life is difficult.” Maar minder van ons weet of onthou wat hy direk daarna skryf: “This is a 
great truth, one of the greatest truths.  It is a great truth because once we truly see this truth, we 

http://www.bybelskool.com/jesaja/jesaja-40-41-%e2%80%93-die-wat-op-die-here-vertrou-kry-nuwe-krag/
http://www.bybelskool.com/jesaja/jesaja-40-41-%e2%80%93-die-wat-op-die-here-vertrou-kry-nuwe-krag/
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transcend it.  Once we truly know that life is difficult – once we truly understand and accept it – then 
life is no longer difficult.  Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters.”  
Dit is die eintlike punt van die besef dat die lewe moeilik is. As jy dit eenmaal aanvaar dat die lewe 
moeilik is, kan jy daarmee handel, kan jy met moed en oortuiging daarop reageer. 

Matteus vertel dus dié verhaal van Jesus se versoeking (4:1-11) as belangrike inleiding tot die begin 
van sy verkondiging (4:12-17), die roeping van sy eerste dissipels (4:18-22) en die barmhartige hart 
wat Hy aan sy mense bewys deur hulle nie net te onderrig nie, maar ook van elke siekte en kwaal te 
genees (4:23-25). 

Jesus se verkondiging – 4:12-17 

Johannes se bediening word in dieselfde tyd beëindig met sy inhegtenisname (vgl. die res van die 
verhaal in hfst. 14) waarna Jesus met sy openbare bediening begin.  Sy basis skuif na Kapernaum by 
die see vanwaar af Jesus groter beweegruimte gehad het in Galilea.  Dit is ook die vervulling van die 
profesie in Jes. 8:23-9:1. 

Die inhoud van sy boodskap is dieselfde as Johannes die Doper s’n: “Bekeer julle, want die koninkryk 
van die hemele is op hande.”  Sy wonderwerke wat hierna volg, is dus ondergeskik aan sy 
verkondiging, en dien eintlik net die doel om gesag aan sy verkondiging te verleen. 

Die roeping van die eerste dissipels – 4:18-22 

Jesus roep twee stelle broers, Simon en Andreas, en Jakobus en Johannes om Hom te volg en vissers 
van mense te word.  Die hele idee van gestuurdheid is dus van die begin af deel van Jesus se 
boodskap.  Hulle onmiddellike gehoorsaamheid getuig van die groot gesag waarmee Hy optree. 

Jy kan hier meer lees oor die onderskeie lyste van die dissipels in die evangelies en Handelinge. 

Jesus bewys barmhartigheid aan baie mense – 4:23-25 

Jesus se bediening word hier drie-ledig uitgespel: onderrig, verkondiging, en genesing.   

 Mense het nodig om geleer te word wat die beginsels van God se koninkryk is – soos Jesus 

net hierna in hfst 5-7 met sy uitnemende Bergrede gaan doen en later in nog vier ander 

toesprake in die evangelie (Bergrede – hfst. 5-7; Onderrig aan dissipels – hfst. 10; 

Gelykenisse van die koninkryk – hfst. 13; Verhoudinge in die kerk – hfst. 18; Koms van die 

koninkryk – hfst. 23-25).   

 Mense het ook nodig om die roepstem tot bekering te hoor wat indruis teen die geneigdheid 

wat ons het om tevrede te wees met die gebrokenheid van die wêreld en ons eie sondige 

lewe.  Dit sal Jeus ook aanraak in sy toesprake, maar ook in die verskillende optredes reg 

deur die evangelie waarin Jesus sommige mense verwyt het dat hulle hulle nie bekeer het al 

het Hy soveel kragtige dade onder hulle gedoen (vgl. bv. 11:20-24) en weer aan ander wat 

vermoeid en swaar belas is, sy rus aangebied het (vgl. bv. 11:25-30).   

 Mense het ook genesing nodig van die siektes en kwale waaraan hulle ly. Daarom is mense 

met allerhande siektes na Hom gebring, en het Hy hulle genees. Genesing was dus 'n 

sentrale deel van sy bediening, en demonstreer hier die deurbreek van die koninkryk van 

God in hierdie wêreld.  Vandag nog is genesing 'n teken van die koninkryk van God en 

daarom ‘n geskenk uit sy hand. Ons moet natuurlik nie aan genesing net in terme van 

individuele siektes dink nie. Daar is ook sosiale of kollektiewe soorte siektes, soos armoede, 

geweld en verslawing. Daar is ook baie gestaltes van genesing, van wonderbaarlike genesing 

deur gebed tot genesing deur mediese ingrepe, of selfs in die aanpas van mense se 

lewensstyle, of die veranderinge van onderlinge gesindhede en die impak van vergifnis op 

mense se gesondheid. Hierdie genesings kan nie van mekaar losgemaak word nie en staan 

http://www.bybelskool.com/markus/die-twaalf-dissipels-in-die-evangelies-en-handelinge/
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almal in die verlengde van wat Jesus hier demonstreer van sy bediening.  Dié bediening 

gaan immers voort! 

Groot skares het Jesus begin volg wat die tafel gedek het vir een van die belangrikste toesprake wat 
ooit gelewer is, die Bergrede. 

23-29 Januarie 2017  

Miga 6:1-8 – Die Here vra regdoen, troue liefde en toewyding 

Preekteks 29 Januarie 

Miga sluit sy boek af met twee hoofstukke waarin aan die een kant die regsaak wat die Here teen die 
volk aanhangig maak, aangekondig word sowel as die strawwe wat met hulle skuldigbevinding 
gepaard gaan.  Dit lei tot groot ellende in mense se onderlinge verhoudinge met mekaar waaroor 
Miga ‘n roerende klaaglied aanhef: “Die seun beledig sy pa, die dogter kom in opstand teen haar ma, 
die skoondogter teen haar skoonma.  ‘n Man se huismense het sy vyande geword.” 

Aan die ander kant gryp Miga tog – juis ín die nood van die ramp wat hulle gaan tref – die genade 
van God vas en stel sy vertroue en verwagting daarop dat die Here weer sal vergewe en vernuwe.  
Hy herinner God aan sy Wese: “Wie is ‘n God soos U? … U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon 
liefde.” En verkondig hierdie Godsbeeld dan as hoop aan die volk: “Hy sal ons weer genade betoon, 
Hy sal ons sonde tot niet maak,” in sy getrouheid aan Jakob en sy liefde aan Abraham volgens sy eed 
aan die aartsvaders. 

6:1-8 – Die Here sit sy regsaak voort weens hulle gebrek aan regdoen, troue liefde en toewyding 

Die eerste vyf verse is God se aanklag teen die volk waarin Hy verskillende dele van die aarde as 
getuies oproep teen die volk.  “Die Here het ‘n saak teen die volk.”  Die Here spreek die volk ernstig 
aan dat hulle sy verlossing uit Egipte onder die bekwame leiding van die twee broers en een suster, 
Moses, Aäron en Mirjam, sowel as sy beskerming in die woestyn van die planne van Balak en Bileam 
(as voorbeeld) nie na waarde geskat het.  Die verwysing na Sittim en Gilgal herinner hulle 
waarskynlik aan die tyd van die Intog sowel as die begeleiding regdeur die tyd van die Rigters.  Sittim 
is immers die plek waar Josua die land Kanaän binnegegaan het, en Gilgal is onder andere waar die 
volk die eerste keer na ‘n koning gevra het.  

Vers 6-8 is ‘n liturgiese gesprek tussen die volk en God wat waarskynlik in dié vorm in die tempel 
gebruik is, maar hier as ‘n verswarende getuienis in die regsaak van God met die volk gebruik word.  
Waar hierdie liturgie in die tempel die volk kon leer wat die regte manier is om met God om te gaan, 
word dit hier waarskynlik as getuienis téén die volk gebruik.  Hulle het die onderrig van die Here 
deur die jare in die wind geslaan, want wat anders het die Here van hulle gevra as dat hulle regdoen, 
troue liefde bewys en toegewyd aan die Here lewe.  Dit het hulle egter konsekwent nie gedoen nie. 

Die Here stel nie belang in offers nie, van watter aard ook al – radikaal (brandoffers), uitnemend 
(jaaroud kalwers), oorvloedig (duisende ramme, tienduisende offers van olie) of kosbaar 
(eersgeborene).  Hy word nie daardeur beweeg nie, eerder deur hoe mense teenoor mekaar en 
teenoor Hom optree. 

Die Here se idee van wat goed is, het alles met verhoudings te make: “Hy vra van jou dat reg sal laat 
geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.”  Peterson vertaal: 
“It’s quite simple: Do what is fair and just to your neighbor, be compassionate and loyal in your love, 
And don’t take yourself too seriously—take God seriously.”  (The Message). 

Inderdaad. Neem jou naaste en jou God ernstig, ‘n ander manier om die liefde vir die naaste en vir 
God te beskryf, dan doen jy wat goed is. Nog anders gestel: leef voluit in die verhoudings waarbinne 
God jou geplaas het, en jy sal sy seën ervaar.  Wat kan nou daarmee kompeteer! 
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Psalm 15 – om in God se teenwoordigheid tot rus te kom 

Watter vreugde is die Psalm nie, kort, kragtig, helder!  

Die belangrike punt wat die Psalm maak is dat jou lewe met ander mense volledig verweef is met  
jou lewe met God.  Hoe jy leef, prakties, elke dag, berei jou voor om in God se teenwoordigheid te 
leef, en andersom. Jou alledaagse lewe beïnvloed jou geestelike lewe, en jou geestelike lewe 
beïnvloed jou alledaagse lewe. 

Dit is wat Practicing the Presence of God beteken – om alles te doen asof vir God. 'n Mens sou ook 
kon sê,  

 Practicing the Presence of God moet in jou verhouding met mense gebeur, EN  

 Practicing the Presence of People moet in jou verhouding met God gebeur. 

Vers 2 beskryf die algemene kenmerke van ’n lewe wat in God se alom-teenwoordigheid gelewe 
word en jou toegang tot die tempel-teenwoordigheid van God gee:  

1. onberispelike lewenswandel,  

2. regdoen en  

3. met die hele hart die waarheid praat.  

 ’n Mens se woorde en dade moet ’n koherente integriteit hê wat in jou lewenswandel gesien kan 
word. 

Vers 3-5 gee meer detail oor só ’n lewe weer wat telkens met die algemene kenmerke verbind kan 
word.  Daar word ’n verdere agt kenmerke genoem: 

 Waarheid praat: nie kwaadpraat nie, niemand beledig nie, sy woord hou, selfs tot sy skade 

(vers 3a,3c,4c).  Kortom, hy of sy moet ‘n goeie mens wees in sy persoonlike lewe. 

 Regdoen: medemens nie kwaad aandoen nie, nie op rente uitleen nie (Eks 22:25 verbied 

renteheffings aan volksgenote om te keer dat armes uitgebuit word); nie laat omkoop nie 

(vers 3b,5a,5b).  Kortom, hy of sy moet ‘n goeie naaste wees in sy publieke lewe. 

 Onberispelike lewenswandel:   die middelste twee in die reeks van agt, dui op ‘n 

onberispelike lewenswandel in terme van die gemeenskap van God – om dié te verag wat 

deur God verwerp is, en dié te eer wat Hom dien (4a-b), ‘n aanduiding dat dit ‘n belangrike 

fokuspunt van ‘n lewe met God is, om te onderskei met wie jy assossieer in die beoefening 

van jou gemeenskap met God, maar nog dieper, om nie self te doen wat die goddeloses 

doen nie, en na te volg wat die regverdiges doen (Ps 1).  Die verbondsvolk is as een groot 

familie gesien wat die identiteit van die individu bepaal het.  Kortom, hy of sy moet ‘n goeie 

gemeentelid wees in sy geestelike lewe. 

Laat my dink aan Miga 6:8 waar soortgelyke kenmerke van ‘n Godvrugtige lewe uitgespel word: 
“Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied 
(regdoen), dat jy liefde en trou sal bewys (waarheid praat), dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God 
(onberispelik lewe). 

Paulus tel die tema van die gemeenskap van gelowiges op in sy skrywe aan die gemeente in Korinte 
(1 Kor 5) dat die gemeenskap in die gemeente suiwer gehou moet word.  Maar, waar die Psalms baie 
skerp sê dat sommige mense vermy moet word, omdat die Here hulle verwerp het (die Psalmis spel 
nie uit hoe ‘n mens dit agterkom nie), is Paulus meer genuanseerd daaroor dat dit nie gaan oor 
sondaars in die wêreld wat vermy moet word nie, maar sondaars binne die gemeente, dws mense 
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wat nie die pad met God loop nie, maar steeds binne die gemeenskap van gelowiges leef, sonder dat 
daar een of ander uitreik- en omgee-aksie (tugmaatreëls) toegepas word nie.  Lees meer hieroor in 
my bydrae oor 1 Korintiërs 5 – Sonde suurdeeg deur in ’n gemeenskap. 

1 Korintiërs 1:18-31 – Eenheid is ononderhandelbaar in die kerk van God 

Met verwysing na Jesaja 29:14 bevestig Paulus in vers 19 en verder die OT gedagte dat God Hom nie 
aanpas by die heersende wysheid van mense nie, maar ontferm oor dié wat glo. Dit is nie wat jy 
weet wat God se aandag trek nie, maar dat jy glo.  Hiermee rig Paulus hom teen beide die Joodse en 
Griekse weersin in die boodskap van die kruis – die Jode neem aanstoot daarin omdat hulle eerder 
’n wonderteken sou wou sien (ironies dat hulle die wonder van die opstanding geïgnoreer het en net 
op die kruis gefokus het); die Grieke dink dis onsin omdat dit menslike denke uitgesluit het, en net 
afhanklik was van geloof in God. 

Hoewel Paulus in hoofstuk 2 eers verder gaan uitbrei oor hoekom God die weg van die prediking en 
die openbaring van die Gees kies om sy boodskap aan mense oor te dra, gaan hy in hoofstuk 3 
terugkom na die betekenis van hierdie gedagte – dat God se wysheid en menslike wysheid teenoor 
mekaar staan – en dit van toepassing maak op die “wyse” idee van groepvorming, en uitwys hoe 
dwaas dit in die oë van God is.  Groepvorming kom na vore uit jaloesie en twis en skaad die 
gemeente, wat die gebou van God is. 

Die ding wat my dus uit hierdie eerste hoofstuk by bly, is die klem op eenheid.  Dit is doodgewoon 
onaanvaarbaar dat daar groepvorming en partyskappe in ’n gemeente rondom leiers ontstaan, hetsy 
uit jaloesie of uit ’n getwis.  En elkeen van ons moet ons eie lojaliteite in die gemeente ondersoek of 
ons nie ook hieraan skuldig is nie, hoe onskuldig dit op die oog af ook al vir ons kan voorkom.  En dan 
praat ek nie eers van die breër Christelike prentjie in ons stede en dorpe nie ... 

Matteus 5:1-12 – Dié wat stry vir geregtigheid is God se geseëndes en word vir hulle 

swaarkry beloon 

Hierdie toespraak van Jesus, die sogenaamde Bergrede (hfst. 5-7), is die mees indringende 
verkondiging van wat die koninkryk van God behels.  Ten diepste handel die koninkryk oor die 
vestiging van God se geregtigheid in elke aspek van die lewe – godsdienstig, sosiaal, persoonlik.  Dit 
kan as die etiek van die koninkryk beskryf word wat aansluit by die boodskap van die OT, maar in alle 
opsigte dieper en verder as dit gaan.  Die sentrale plek wat die “Ons Vader” gebed in die Bergrede 
neem, val ook op, waarin die gebed vir die koninkryk ook sentraal staan (6:9-13). 

Die woord geregtigheid word eksplisiet op vyf plekke genoem (hfst. 5:6,10,20; 6:1,33), maar lê vir 
my onderliggend aan die meeste van Jesus se uitsprake in dié drie hoofstukke: 

 die fokus op “goeie werke” waardeur God sigbaar word (5:16); 

 die sentrale toepassing en vervulling van die “wet en profete” deur Jesus (5:17-48; ook 

7:12); 

 die drie kern godsdienstige handelinge: “liefdadigheid” (6:2), “gebed” (6:5-6) en “vas” (6:16-

18); 

 die keuse vir eksklusiewe “lojaliteit” (6:24); 

 die keuse vir ’n regverdige “oordeel” (7:1-5); 

 die belofte van God wat “goeie dinge” gee (7:11); 

 die fokus op en beoordeling van “goeie vrugte” (7:15-20); 

 die fokus daarop om “God se wil” te doen (7:21-23).   

In die lig hiervan kan ’n mens die drie hoofstukke van die Bergrede in Matteus met drie titels 
beskrywe: 

http://www.bybelskool.com/tessalonissense-en-korintiers/1-korintiers-5-%e2%80%93-sonde-suurdeeg-deur-in-%e2%80%99n-gemeenskap/
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1. Die stryd vir geregtigheid – hfst. 5 

2. Die lewe van geregtigheid – hfst. 6 

3. Die vrug van geregtigheid – hfst. 7 

Hoofstuk vyf beskryf die stryd vir geregtigheid aan die hand van drie aspekte: 

1. Dié wat stry vir geregtigheid is God se geseëndes en word vir hulle swaarkry beloon – Matt. 

5:1-12 

2. Dié wat stry vir geregtigheid is die sout van die aarde en maak God sigbaar in die wêreld – 

Matt. 5:13-16 

3. Dié wat stry vir geregtigheid is volmaak soos God en maak van vyande vriende – Matt. 5:17-

48 

Terloops, Lukas plaas die Bergrede eintlik ná ’n gebed op die berg as ’n korter toespraak op die 
vlakte vóór die berg (Luk. 6:12-49).  Die meeste van die ander dele van Matteus se weergawe van die 
Bergrede word deur Lukas op ander plekke in sy eie evangelie geplaas. 

Dié wat stry vir geregtigheid is God se geseëndes en word vir hulle swaarkry beloon – Matt. 5:1-12 

Dit val op dat die woorde van Jesus van hoër belang geag word as die onderskeie verhale van 
genesing wat dié Bergrede voorafgaan.  Matteus heg dus meer waarde aan Jesus se onderrig as aan 
die oorvloed van genesings die vorige dae. 

Dit val ook op dat Jesus nie wegskram van die moeilike vrae van die lewe en die noodsaak vir die 
stryd vir geregtigheid nie, maar sy mense aanmoedig om midde in die swaarkry, vas te staan en bly 
te wees oor die beloning wat vir hulle wag. Trouens, dit is dié mense, dié wat stry vir geregtigheid, 
wat geseëndes is. 

In nege saligsprekinge, elkeen aangedui met die woord makarioi (geseënd), spel Jesus die kenmerke 
van sy geseëndes uit: afhanklikes (geestelik arm), treurendes (oor alles wat nie reg is nie), 
sagmoediges, hongeriges en dorstiges vir geregtigheid, barmhartiges, suiweres van hart, 
vredemakers (soos Jesus – vgl. Kol 1:20), vervolgdes ter wille van geregtigheid, beledigdes en 
beskuldigdes om Jesus se ontwil.   

Dié mense wat bereid is om swaar te kry ter wille van geregtigheid asook om Jesus se ontwil, dié kan 
weet dat hulle swaarkry nie verniet is nie, maar dat hulle beloning groot is in die hemele.  Hulle 
word daarom ook beskryf as mense aan wie die koninkryk van die hemele behoort (twee maal), wat 
vertroosting sal ervaar, wat die (nuwe) aarde sal erf (vgl. Ps. 37:11), wat versadig sal word, wat 
barmhartigheid sal ontvang, wat God sal sien, wat kinders van God genoem sal word, wat nie net ’n 
groot beloning sal ontvang nie, maar in dieselfde asem as die profete van ouds genoem sal word. 

30 Januarie-5 Februarie 2017 

1 Korintiërs 2:1-12 (13-16) – God oortuig deur getuienisse 

Preekteks 5 Februarie 

Daar is altyd die gevaar dat ’n mens sal dink dat geleerdheid en welsprekendheid mense sal oortuig 
eerder as die kragtige werking van die Gees wat deur die boodskap van Jesus Christus self werk.  
Paulus herinner ons daaraan dat ’n oortuiging gegrond op menslike redenasies aards bly en 
ontoereikend is.  ’n Oortuiging wat van God af kom, kom per definisie nie van menslike wysheid af 
nie, maar word aan jou geopenbaar. 

Daarom het Paulus – en onthou sy ervaring op die Areopagus in Atene, waar hy argumentatief 
gewerk het en min sukses gehad het (Hand 17:16 vv), hoewel daar geleerdes is wat hiervan verskil – 
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hom hier voorgeneem om by die inhoud van die boodskap van Jesus Christus te bly, en die Here te 
vertrou vir die uitwerking daarvan op die mense wat na hom luister. 

Dit herinner my net weer daaraan dat ’n mens versigtig moet wees wanneer jy met ongelowiges in 
gesprek tree oor die Here, en nie te veel tyd moet spandeer aan argumente vir die geloof nie, maar 
veel eerder aan getuienisse oor geloof en oor God (die vertaling in vers 1: “geheimnisvolle 
waarheid” word letterlik as “getuienis” in die oorspronklike aangegee!), want daarin lê die krag van 
’n openbaring van God se Gees.  Argumente vir die geloof het immers meer betekenis vir gelowiges 
as vir ongelowiges. 

Dat Paulus hier op Jesus as die gekruisigde fokus het, te make met van die probleme wat hy met die 
gemeente ervaar, spesifiek dat hulle nie hul eie voorkeure in terme van leiers kruisig en die eenheid 
in Christus belangriker ag as hulle eie “wysheid” nie.  Tog kan hy nie anders as om later voluit te 
praat oor die opstanding en ook die wederkoms nie (hfts 15), omdat dit die kruis in perspektief plaas 
en die sentrum van ons hoop vorm. 

Dit is interessant dat sy bewussyn van sy swakheid, nie net terugverwys na sy ervaringe in Filippi, 
Tessalonika, Berea en Atene nie, maar die opening laat vir God om Sy krag te demonstreer.  Dit is 
juis hier waar hy die gesig gekry het van God wat hom aanmoedig om aan te hou met die bediening 
(Hand 18:9).  En in 2 Korintiërs sal Paulus uiteindelik skrywe oor swakhede, sowel die swakhede 
waarvoor die Satan verantwoordelik is (die doring in die vlees), as swakhede wat inherent aan 
jouself of jou omstandighede is: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking 
wanneer jy swak is.” (2 Kor 12:9).  Daarom sê Paulus: “sal ek baie liewer oor my swakhede roem, 
sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, 
ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.” (12:10). 

“Heersers van hierdie wêreld” dui waarskynlik hier die politieke leiers van sy tyd aan (dieselfde 
woord word gebruik as in Rom 13:3, waar dit onteenseglik op aardse leiers dui), hoewel die gedagte 
van die gevalle engele wat ’n rol speel in wêreldsake ook op die agtergrond is, waaroor Paulus meer 
uitgebreid sal skrywe in sy brief aan die Efesiërs (hfst 6). 

 

Jesaja 58:1-9a (9b-12) – God se mense laat medemense nie aan hul lot oor nie 

Die hoofstuk is opgedeel in 5 dele: 

1) ‘n Opdrag om die volk op hulle oortredinge te wys – 58:1-3a 

2) ‘n Uiteensetting van wat reg en verkeerd is – 58:3b-7 

3) ‘n Belofte van God se teenwoordigheid – 58:8-10 

4) ‘n Belofte van God se voorsiening – 58:11-12 

5) ‘n Belofte van vreugde en vrede – 58:13-14 

‘n Mens kan hier duidelik sien wat vir God as egte godsdiens tel: 

 Om te vra na God se wil en teenwoordigheid – en te doen wat Hy vra – vers 2-3. 

 Om geestelik te groei (vas en bid), SOWEL AS om sosiaal-maatskaplik op te tree.  Dit beteken 

volgens Jesaja om: onreg uit te roei, verdruktes vry te laat, hongeriges brood te gee, armes 

en dakloses blyblek te gee, mense sonder klere te klee – vers 4-7c.  Laat ‘n mens dink aan die 

verskil tussen die skape en die bokke in die profetiese rede: die laaste oordeel in Matteus 25 

– hulle sensitiwiteit vir hulle medemense. 

Kortom – God se mense laat hul medemens nie aan hul lot oor nie – vers 7d. 
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Die gevolge vir die Godsvolk sal verreikend wees; God sal op ‘n magtige manier ingryp en red; by 
wyse van spreke: die nag sal vir hulle word soos die helder middag; die Here sal hulle lei en in al 
hulle behoeftes voorsien; hulle sal vreugde en vrede vind in die Here en dit in hul eie land. 

Dit is nogal ‘n belofte wat my aangryp.  Sorg vir die randfigure in die samelewing – en let op dat dit 
nie in die eerste plek gaan oor die redes hoekom hulle in hul situasie beland het nie – en ervaar dat 
God ook vir jou sal sorg.  Dit is ook die belofte van Jesus in die Bergrede, Matteus 6:33. 

Psalm 112:1-9 (10) – Ontsag vir God se gebooie bring vreugde; Vertroue verdryf die 

vrees vir slegte tyding 

Die Psalm 112 is soos 111 ‘n akrostiese Psalm.  Elke versreël begin met ’n opeenvolgende letter van 
die Hebreeuse alfabet.  Dit gee 22 reëls vir elke letter van die alfabet.  Dit is ook ‘n Hallelujalied soos 
Psalm 111 en 113 dit ook is. 

Psalm 112 en 111 kom baie ooreen in inhoud met die fokus op bv. regverdigheid, genade, 
barmhartigheid, en voorsienigheid.  In Psalm 111 word dit as God se karakter en werk beskryf.  In 
Psalm 112 word dit nou as die gelowige se karakter en werk beskryf.  Waar Ps. 111 gesê het dat God 
self sal sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie, word dit in Psalm 112 van die gelowige gesê:  
“'n Regverdige bly vir altyd in die herinnering.”  Dieselfde geld voorsiening.  In Psalm 111 is dit God 
wat voorsien.  In Psalm 112 is dit die “goedhartige” wat uitleen en al sy sake reg bestuur.   

Die twee Psalms is dus keersye van mekaar.  Wat van God in die een gesê word, word van die 
gelowiges in die ander gesê. 

Omdat die twee Psalms maklik gememoriseer kon word vanweë die alfabetiese begin, het dit dus  as 
‘n soort kortbegrip gefunksioneer om kinders nie net die alfabet te leer nie, maar die “ABC” – in 
Psalm 111 – van wie God is en wat Hy doen: “Groots is die werke van die Here, ‘n bron van nadenke 
vir almal wat vreugde daarin vind.”  Psalm 112 het hulle weer die “ABC” van wie gelowiges is en hoe 
hulle lewe, geleer. 

Weereens gee ek hier die vertaling weer van die BDV met net die Hebreeuse alfabet letters vooraan 
om jou ‘n gevoel te gee van hoe dit werk – die eerste reël funksioneer as ‘n opskrif: 

112 1 Halleluja!   

   ,Hoe gelukkig is die mens wat ontsag het vir die HERE א

   .wat groot vreugde vind in sy gebooie ב
   — Sy nageslag sal magtig wees in die land 2 ג

   .n geslag opregtes wat geseën word'  ד

   ,Oorvloedige rykdom is in sy huis 3 ה

   .en sy regverdigheid hou vir altyd stand ו

   ;Hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die opregtes 4 ז

   .hy is genadig, barmhartig en regverdig ח
   ,Dit gaan goed met 'n mens  wat goedhartig is en uitleen 5 ט

   ;wat sy sake eerlik bestuur י

   .want hy sal nooit wankel nie 6 כ

   .n Regverdige bly vir altyd in die herinnering' ל

   ;Vir slegte tyding is hy nie bang nie 7 מ

   .sy hart is standvastig, hy vertrou op die HERE נ

   ;Sy hart is bestendig, hy is nie bang nie 8 ס
   .uiteindelik sien hy neer op sy teenstanders ע

   ;Hy deel uit, hy gee aan behoeftiges 9 פ

  ;sy regverdigheid hou vir altyd stand צ

   .met waardigheid styg sy aansien ק
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   ;Die goddelose mens sien dit en vererg hom 10 ר

   .hy kners sy tande maar verloor moed ׁש

  .Die begeerte van goddelose mense gaan tot niet ת

Elke reël van die vers skets ‘n aspek van die gelowige se lewe voor God en voor die mense, soms in 
kombinasie met ‘n ander reël.  Op grond van die beklemtoning van sy ontsag vir God se gebooie in 
vers 2 en die feit dat hy daarom vir slegte tyding nie bang is nie, kan die Psalm in twee dele gedeel 
word, maar dit is maar net om die boodskap op ‘n manier op te som: Ontsag vir God se gebooie 
bring vreugde (112:2-6) en, Vertroue op God verdryf die vrees vir slegte tyding (112:7-10). 

Ontsag vir God se gebooie bring vreugde – 112:2-6 

Psalm 112 herhaal die belangrike paradigmatiese boodskap van Psalm 1: “Hoe gelukkig is die mens 
wat ontsag het vir die HERE,  wat groot vreugde vind in sy gebooie.” En voeg daaraan by: “Sy 
nageslag sal magtig wees in die land —  'n geslag opregtes wat geseën word.“ 

Dit is die beginsels van ‘n geseënde en gelukkige lewe, die “ABC” van ‘n gesonde geloofslewe.  Dit is 
die basis vir die oorvloed wat ‘n mens selfs in die voorsiening van die Here kan beleef. Dit is ook die 
basis van ‘n lewe wat ‘n nalatenskap laat. 

Let op hoe wonderlik sulke mense vir hulle medemense is: “Hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die 
opregtes.”  Hoekom?  Want hy of sy is genadig, barmhartig, regverdig, goedhartig en eerlik.  Jy kan 
op hom of haar staatmaak, want hulle wankel nooit nie.  Hulle nalatenskap sal vir altyd in die 
herinnering bly.  

Vertroue op God verdryf die vrees vir slegte tyding – 112:7-10 

Omdat die gelowige ‘n ontsag vir God het, dryf dit die vrees vir slegte tyding uit.  Sy hart kan 
standvastig bly, want Hy vertrou op die Here.  Hy hoef nie bang te wees nie, want hy weet in die lig 
van God se grootsheid en betroubaarheid, hoef hy nie vir teenstanders bang te wees nie. 

Trouens, in sy goedhartigheid en regverdigheid, styg juis sy aansien en waardigheid.  Goddelose 
mense sien dit raak, kners op hulle tande van woede, maar kan niks aan die aansien en waardigheid 
doen nie.  Dit maak hulle moedeloos, want selfs al sou hulle slaag om iemand dood te maak, sal dit 
niks doen aan die “lig” wat uit hulle lewe skyn nie. 

Boodskap 

Watter kragtoer van ‘n Psalm!  Waar God se grootsheid en betroubaarheid in Psalm 111 onderstreep 
is, word die gelowiges se ontsag vir God se gebooie wat die vrees vir slegte tyding verdryf – omdat 
hulle op dié grootste en betroubare God vertrou – in Psalm 112 beklemtoon. 

Psalm 119 sal nog verder hierop uitbrei, maar selfs kinders kon hierdie eenvoudige boodskap 
verstaan en omarm. Dit geld eintlik enige kind van die Here, ek en jy ook.   

God se Woord – die volle openbaring wat ons in die Bybel het – bring vreugde en vertroue. 
Hoekom?  Want die Een wat dit vir ons gegee het, is groots en betroubaar.  

Ons kan die Woord dus as ‘n riglyn vir ons lewe neem. Ons kan genadig, barmhartig, regverdig, 
goedhartig en eerlik lewe, want dit is hoe ons God leer ken het. Ons kan sóós Hy voorsien vir dié wat 
behoeftig raak – om watter rede ook al – en op God vertrou dat Hy ook daarvoor voorsiening sal 
maak. 

Gee jouself vandag daarvoor om genadig, barmhartig, regverdig, goedhartig en eerlik te lewe.  
Omarm iemand wat nood het en sorg dat alles wat jy doen reg bestuur word.  Dan beloof die Here 
sal jou regverdigheid vir altyd in stand bly en as ‘n lig vir ander dien.  
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Matteus 5:13-20 – Dié wat stry vir geregtigheid is die sout van die aarde en lewe 

volmaak soos God 

Die praktiese aard van die onderrig wat die Jesus op die berg in Galilea gee, is eintlik verstommend.  
Jesus gebruik in vers 13-16 twee metafore om hulle aan te moedig om God deur hulle goeie dade 
sigbaar te maak vir ander.   

Die eerste metafoor vir sy mense is om hulle as die sout van die aarde te beskryf.  Dié metafoor is 
baie gepas in die lig van die probleme wat mense in daardie tyd ervaar het met die sout wat van die 
Dooie See af kom. Dit was soms só onsuiwer dat niemand daarmee kon kook nie en dit buite gegooi 
is en deur die mense vertrap is.  God se mense moet bruikbaar wees in die gemeenskap en doen wat 
sout doen: smaak gee en bederf teëwerk in hierdie wêreld. 

Die tweede metafoor vir sy mense is om hulle as die lig vir die wêreld te beskryf (stad en lamp).  God 
se mense moet só optree dat hulle goeie werk die lig op God kan laat val en die Vader in die hemele 
verheerlik kan word. 

Dié wat stry vir geregtigheid is volmaak soos God en maak van vyande vriende – Matt. 5:17-48 

Vers 17-20 is eintlik ‘n inleiding vir die res van die hoofstuk.  Daarom gee ek ‘n bietjie meer om dit in 
konteks te kan plaas.  Ek sal dit weer plaas waar dit weer hanteer word. 

Met hierdie kernagtige gedeelte het Jesus die bom op spreekwoordelike wyse laat bars deur die hart 
van die Joodse godsdiens.  Daarmee het Hy die wet van Moses (en die boodskap van die Profete), op 
radikale wyse herïnterpreteer.  Sy basiese boodskap, soos opgesom in vers 48, is aardskuddend.  
God verwag nie net dat sy mense die wet gehoorsaam nie, maar dat hulle soos Hy sal wees, 
volmaak.   

God verwag daarmee die onverwagte, soos veral vers 43-47 uitspel, dat sy mense van hulle vyande 
vriende maak.  Dit geld vir al ses teenstellings wat Jesus aanraak (telkens aangedui met: “Julle het 
gehoor [vers 21,27,31,33,38,43] ... maar Ek sê vir julle” [vers 22,28,32,34,39,44]) na Hy duidelik 
gemaak het dat sy vertolking die vervulling van die Wet en die Profete is.  Trouens, gelowiges se 
geregtigheid moet meer wees as dié van die skrifkenners en Fariseërs: 

1. OOR MOORD PLEEG: Kwaadwees is al strafbaar, sowel as om iemand as nikswerd (Raka) te 

beskou of as ’n dwaas, praat nie eers van moord pleeg nie (6de gebod), want 

onversoendheid met medegelowiges bring jou verhouding met God in gedrang – vers 21-26; 

2. OOR OWERSPEL: Die kyk met begeerte na ’n vrou word al as egbreuk geag, nie eers die daad 

van egbreuk of owerspel nie (7de gebod) – vers 27-30; 

3. OOR EGSKEIDING: Egskeiding het ’n dramatiese uitwerking op die geloofsgemeenskap 

deurdat alle volgende verhoudinge daardeur geraak word, wat nie deur die gee van ’n 

skeibrief opgelos word (7de gebod), soos die wet voorskryf nie, vandaar die verdere 

uitbreiding van Jesus se lering oor huweliksverhoudinge – vers 31-32; 

4. OOR EEDSWERING: Jou ja moet ja wees en jou nee nee – wat beteken dat ’n mens in alles 

met integriteit moet optree, nie net wanneer jy ’n eed gesweer het of ’n gelofte aan God 

gemaak het nie – vers 32-37; 

5. OOR VERGELDING: Vergelding moet ten alle koste vermy word en vrygewigheid omhels 

word, praat nie eers van “’n oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand nie” (die sogenaamde lex 

talionis)  – vers 38-42. 

6. OOR VYANDE: Van vyande moet vriende gemaak word, nie net die naaste liefgehê word 

nie, wat baie keer boonop net as die mense wat deel is van die volk geïnterpreteer is – vers 

43-47. 
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Dit is die tipe volmaaktheid wat God van sy mense verwag, nie om in alles perfek op te tree nie, 
maar om in alles van vyande vriende te maak.  Só tree God immers teenoor alle mense op met sy 
sonskyn en reën. 

6-12 Februarie 2017 

1 Korintiërs 3:1-9 – Soos goeie boere is ons medewerkers van God 

Preekteks 12 Februarie 

Begeleiding deur die Gees van God is nie net ’n teken van geestelike volwassenheid nie, maar die 
essensie van ’n vervulde persoonlike en gemeentelike lewe.  Sonder die Gees is daar afguns en twis 
en verydeling – omdat eie begeertes die botoon vier.  Met die Gees is daar insig en groei en eenheid 
– omdat die Gees se begeertes die botoon vier. 

Interessant dat Paulus hom in sy kommunikasie laat lei deur die vlak van hulle geestelike 
volwassenheid, dié mate waarin hulle bereid is om hulle deur die Gees te laat lei.  Omdat hulle soos 
wêreldse mense optree, soos kindertjies in die geloof, moes hy eenvoudig met hulle praat, omdat 
hulle dieper dinge nie sou kon verteer nie.   

Let op hoe hy terugkeer na die kwessie van verdeeldheid rondom leiers, nou meer spesifiek oor die 
stryd in die gemeente om óf Paulus óf Apollos óf Sefas (Petrus) aan te hang.  En hy praat daaroor uit 
drie perspektiewe (ek gee ‘n bietjie meer ter wille van die konteks van die hoofstuk, maar sal dit 
later herhaal wanneer die ander dele aan die orde kom): 3:4-9 – dat die leiers medewerkers is in 
diens van God wat die werk doen wat Hy gegee het; 3:10-23 – dat die gemeente die gebou van God 
is waarin die Gees van God woon, en dat dit daarom dwaas is om op mense/leiers te roem of hulle te 
verheerlik; 4:1-21 – dat die apostels dienaars is van Christus (nie van die gemeente nie), wat deur 
Hom beoordeel word, en hulle binne die perke moet hou wat Hy bepaal. 

Hy gebruik drie basiese metafore in sy gesprek oor eenheid, in die eerste perspektief van boere in ’n 
saailand, in die tweede van bouers in die gebou of tempel van God, en in die derde van bestuurders 
in die koninkryk (Bybel in Praktyk praat van die “hemelse ekonomie”!) van God – lekker metafore vir 
leiers: boere, bouers en bestuurders!  En let op dat Hy dit regdeur trinitaries uitspel – dit gaan oor 
God (die Vader), die Heilige Gees en Christus wat laat groei, beloon, beskerm, en lof uitdeel. 

Wat my tref is die baie belangrike boodskap van Paulus dat die Gees nie net vir my as gelowige 
gegee is nie, maar vir die gemeente – dat die gemeente ’n tempel van God is waarin Hy woon.  Dit is 
waarom eenheid so belangrik is, en verdeeldheid so gevaarlik, want dit skaad die werklikheid van die 
Gees se teenwoordigheid in die gemeente.  

Daarom moet ek as leier mooi kyk hoe ek werk – Paulus sê letterlik dat ’n mens soos ’n “wyse” (dit is 
wat die woord goeie in die oorspronklike Grieks beteken) bouer te werk moet gaan, by wyse van 
spreke, volgens die bouplanne wat God gee.  Let op dat die gehalte van die werk in twee groepe 
verduidelik word: duursame (goud, silwer, edelstene) en verganklike (hout, gras, strooi) materiale. 

En die gemeente moenie op sy leiers roem nie, en veral nie die een bo die ander uitsonder om aan 
te hang nie, al verskil hulle werk en selfs die kwaliteit van hulle werk, maar almal sien as dienaars 
van Christus en bestuurders van die geheimenisse van God. 

Paulus is ook duidelik – al is dit ’n bietjie sarkasties! – oor die uitdagings en beproewings van die 
bediening.  Daar is geen glamour nie – net swakheid, veragting, honger, dors, armoede, 
mishandeling, harde werk, uitskellery, vervolging.  Kortom, die apostels is die uitvaagsels van die 
wêreld, die skuim van die samelewing!  Dit gaan dus werklik in die bediening oor die kruis van 
Christus (2:2) en die deelhê aan sy lyding ter wille van die evangelie. 

Maar dan, op vernuftige wyse, gebruik hy dié tekening van die apostelbediening om sy verbintenis 
aan hulle as geestelike vader te bevestig om hulle aan te spoor om sy voorbeeld te volg, en te 
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volhard in die geloof.  En in ’n skerp toon vat hy die mense in gemeente aan wat hulleself begin 
aanmatig met die waarskuwing dat hy op pad is! 

Deuteronomium 30:15-20 – Kies die lewe deur my gebooie te gehoorsaam 

Deuteronomium is opgebou rondom drie “preke” van Moses: 

 Historiese terugkyk (hfst. 1-3) – Onthou waar julle vandaan kom; 

 Riglyne vir navolging (hfst. 4-30): Luister na en leef in ‘n verbondsverhouding met die Here; 

 Profetiese vooruitkyk (hfst. 31-34): Vertrou op die beloftes van God vir die toekoms. 

Hierdie perikoop is dus aan die einde van die “preek” wat riglyne vir die verbondsverhouding met 
die Here gee.  Moses herinner hulle daaraan dat hulle gehoorsaamheid al dan nie aan dié riglyne vir 
die hulle voorspoed óf teenspoed sal inhou, die lewe of die dood.  Om die Here lief te hê is om sy wil 
te doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings te gehoorsaam. 

Hulle staan nou aan die vooraand van die Intog en besit van die beloofde land, maar 
gehoorsaamheid al dan nie sal bepaal of dit ‘n blywende besit sal wees of nie.  As hulle God 
gehoorsaam, sal hulle die land behou.  As hulle dit nie doen nie en ander gode begin dien, sal hulle 
almal omkom. 

Dié oproep van Moses staan vas, so vas soos die hemel en die aarde wat as getuies teen hulle 
opgeroep word.  Daar is seën wanneer ‘n mens die Here gehoorsaam.  Daar is straf as jy dit nie doen 
nie. Kies daarom die lewe, sê Moses, sodat julle en julle nageslag kan lewe. 

Dan sal hulle lank woon in die land wat die Here met ’n eed aan hulle voorvaders Abraham, Isak en 
Jakob beloof het om aan hulle te gee. 

Psalm 119:1-8 – God begelei en inspireer ons deur sy wet en getuienisse 

Psalm 119 is ‘n letterkundige juweel.  In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke 
opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse 
konsonante alfabet. Dit gee 22 kleiner eenhede – hier aangedui met die Hebreeuse konsonante: 
ALEF, BET, GIMEL ens. – wat elkeen die wonder van God se woord aan sy mense beskrywe en besing.   

Hierdie uitnemende Psalm besing die openbaring van God in sy wet soos vers 1 dit aandui.  
Daarmee word egter nie net die wet as sodanig verheerlik nie, maar alles wat God van Homself aan 
die mensdom openbaar het. 

Hiermee bevestig die Psalmis wat alreeds in Psalm 1 gesê is: God se woord is die sentrum van die 
lewe, dié ding wat jou nie net soos ‘n boom geplant langs watervore maak en laat gedy nie, maar 
sorg dat jy die pad (dêrêg – ‘n woord wat ook gereeld in Psalm 119 voorkom!) van die regverdiges 
kan bewandel. 

God se woord bring GELUK: Dit is God se openbaring wat geluk bring as ‘n mens met jou hele hart 
daarna soek (119:2), onberispelik daarvolgens lewe (119:1) en: “net sy paaie” volg (119:3).  Dan is 
God se woorde: “strelender as heuning vir my mond” (119:103) en regtig beter as enige voordeel 
wat rykdom ‘n mens kan bring (119:14). 

God se woord geld vir ALMAL: God se openbaring geld vir oud (119:83 – “Ek het verskrompel soos ‘n 
velsak in die rook, maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie.” - NAV) en vir jonk (119:9 – “Hoe 
sal ‘n jongmens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woorde.”).  Immers: “U het self u 
opdragte gegee, sodat mense dit noukeurig kan nakom.” (119:4).  Daarom kan die Psalmis sê: “Ek is 
‘n vriend van almal wat vir U ontsag het en u opdragte nakom.” (119:63).  Trouens, hy verlang 
daarna dat daar ‘n gemeenskap van getroue volgelinge van God se openbaring sal wees: “Laat hulle 
wat vir U ontsag het, na my terugkeer, ja, hulle wat u bepalings ken.” (119:79). 
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God se woord is  DIÉ LEWENSREËL om na te volg: God se openbaring moet reg deur ‘n mens se lewe 
nagevolg word, sodat dit jou lewensreël word: “Ek het u wet onderhou ... Dit was vir my ‘n 
gewoonte, ja, u opdragte het ek nagekom.” (119:55-56).  Hierdie gewoonte word gekweek deur ‘n 
verskeidenheid van dinge: die insig wat God self gee (119:18 – vgl. Paulus wat ‘n soortgelyke gebed 
bid in Ef. 3:14-21), sy voortdurende begeleiding (die hele 5de deel druk dit uit, HE – 119:33-40), eie 
studie (119:7), nadenke met die verstand (119:15), koestering met die hart (119:11), gebed 
(119:27), oorpeinsing (119:148), en volhardende keuses aan die hand van God se openbaring 
(119:39: “Die pad van eerlikheid het ek gekies; u beslissings hou ek voor oë.”). “U woord is ‘n lamp vir 
my voet en ‘n lig vir my lewenspad.” (119:105). 

Psalm 119:1-8 – ALEF: God begelei en inspireer ons deur sy wet en getuienisse 

Ses van die woorde wat as sinonieme vir die wet funksioneer, word in hierdie eerste deel van die 
besondere Psalm 119 aangetref: woord/wet (torâh – 119:1 – “law”), verordeninge/bepalings (‘edût 
– 119:2 – “rules” of “testimonies”) – ek verkies eintlik die woord getuienisse as vertaling hier, soos 
dit in die OAV was, bevele/opdragte (piqqûdîm – 119:4 – “precepts”), voorskrifte (huqqîm – 119:5 – 
“statutes”), gebooie/bevele (mizwôt – 119:6 – “commandments”), bepalings/regverdige beslissings 
(mishpâtîm – 119:7 – “judgments”). 

Die eerste gedeelte plaas dus onomwonde God se hele openbaring op die tafel.  God gee nie net sy 
wet met sy bepalings, bevele, opdragte en voorskrifte nie, die begeleidende kant van sy openbaring 
nie. Nee, Hy gee ook getuienisse van wat werk vir dié: “wat Hom met hulle hele hart soek.”  Hy gee 
ook regverdige beslissings wat bestudeer kan word, voorbeelde wat inspireer, sodat ‘n mens nie net 
gemotiveer word om Hom met ‘n opregte hart te loof nie, maar ook geïnspireer word om hulle na te 
kom ... terwyl ‘n mens tog steeds ook bid: “moet my tog nooit in die steek laat nie”! 

Watter wonderlike manier om dié Psalm te begin.  Dit is inderdaad die onfeilbare roete wat lei na 
geluk: “Hoe gelukkig is mense wie se lewenspad onberispelik is en wat die wet van die Here volg.”  
Dit is juis wanneer ‘n mens doen wat God vir ons almal wys deur sy openbaring dat ons gelukkig kan 
wees.   

Soos Jesus veel later sy “wet van die koninkryk” in die Bergrede sou aankondig: “Geseënd is dié wat 
weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” Matt. 
5:3).  Hy spreek ook die duiwel se versoeking in die eerste plek aan met die stellige vertroue op God 
se Woord: “’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom.” 
(Matt. 4:4 – aangehaal uit Deut. 8:3). 

Dit beteken egter nie dat alles daarmee sonder enige probleme in die lewe gebeur nie.  Die Psalmis 
is in die res van die Psalm maar net te bewus van die teenstand en teëspoed wat ‘n mens op dié pad 
kan tref:  

doodsgevaar – 119:25; kommer – 119:28; teleurstelling – 1119:31; nutteloosheid – 119:37; 
venyn – 119:39; vals beskuldigings – 119:42,78; onwaarhede – 119:43; ellende – 
119:50,92,153; felle spot – 119:51; ontsteltenis – 119:53; strikke – 119:61,110; swaarkry – 
119:67,71,75,107 – trouens, dit is ‘n “teken van u trou” – vernedering bring verandering, al is 
dit ook hoe moeilik om te aanvaar!; beswaddering – 119:69; oudword – 119:83; listige 
vervolging ook deur maghebbers – 119:84,86,150,157,161; vernietiging – 119:95; vyande – 
119:98; gevaar – 119:109; huigelary – 119:113; ongenadigheid – 119:121; wetsoortreders – 
119:126; kwaad wat dreig om die oorhand te kry – 119:133; trane en ontsteltenis oor 
wetsoortreders – 119:136,139; angs en benoudheid – 119:143; regsake teen hom – 119:154; 
teëstanders – 119:157; verraad van ontroues – 119:158; leuens – 119:163.  Dit is nogal ‘n 
mondvol! 

Maar, waar ‘n mens die Here met jou hele hart soek (119:2), nie onreg doen nie (119:3), sy opdragte 
noukeurig nakom (119:4), dán is dit wat jou lewenspaaie standvastig raak, iets waarna die Psalmis 
verlang (119:5).  Uiteindelik sal Hy aan die einde van die Psalm bely dat sy hele lewe oop lê voor God 

http://bybelskool.com/matteus-5-jesus-fokus-op-die-stryd-vir-geregtigheid/
http://bybelskool.com/matteus-5-jesus-fokus-op-die-stryd-vir-geregtigheid/
http://bybelskool.com/matteus-4-jesus-se-versoeking-en-die-begin-van-sy-bediening/
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(119:168) en dat Hy afhanklik is van die insig wat God bring om inderdaad te kan lewe op só ‘n 
manier dat sy lewe die Here kan loof (119:175).  Daarin sal God se openbaring sy grootste en 
belangrikste ondersteuning wees. 

En selfs as hy sou wegdwaal, vra hy van die Here aan die einde van die Psalm: “As ek sou ronddwaal 
soos ‘n skaap wat weggeraak het, soek my dan, want u gebooie het ek nie verontagsaam nie.”  
(119:176).  Laat ‘n mens dink aan Jesus wat dié behoefte van die Psalmis in sy gelykenisse oor die 
verlore penning, skaap en seun ingewerk het in Lukas 15, nie waar nie! 

Matteus 5:21-37 – Julle geregtigheid moet meer wees as die skrifkenners en Fariseërs 

Met hierdie kernagtige gedeelte het Jesus die bom op spreekwoordelike wyse laat bars deur die hart 
van die Joodse godsdiens.  Daarmee het Hy die wet van Moses (en die boodskap van die Profete), op 
radikale wyse herïnterpreteer.  Sy basiese boodskap, soos opgesom in vers 48, is aardskuddend.  
God verwag nie net dat sy mense die wet gehoorsaam nie, maar dat hulle soos Hy sal wees, 
volmaak.   

God verwag daarmee die onverwagte, soos veral vers 43-47 uitspel, dat sy mense van hulle vyande 
vriende maak.  Dit geld vir al ses teenstellings wat Jesus aanraak (telkens aangedui met: “Julle het 
gehoor [vers 21,27,31,33,38,43] ... maar Ek sê vir julle” [vers 22,28,32,34,39,44]) na Hy duidelik 
gemaak het dat sy vertolking die vervulling van die Wet en die Profete is.  Trouens, gelowiges se 
geregtigheid moet meer wees as dié van die skrifkenners en Fariseërs: 

1. OOR MOORD PLEEG: Kwaadwees is al strafbaar, sowel as om iemand as nikswerd (Raka) te 

beskou of as ’n dwaas, praat nie eers van moord pleeg nie (6de gebod), want 

onversoendheid met medegelowiges bring jou verhouding met God in gedrang – vers 21-26; 

2. OOR OWERSPEL: Die kyk met begeerte na ’n vrou word al as egbreuk geag, nie eers die daad 

van egbreuk of owerspel nie (7de gebod) – vers 27-30; 

3. OOR EGSKEIDING: Egskeiding het ’n dramatiese uitwerking op die geloofsgemeenskap 

deurdat alle volgende verhoudinge daardeur geraak word, wat nie deur die gee van ’n 

skeibrief opgelos word (7de gebod), soos die wet voorskryf nie, vandaar die verdere 

uitbreiding van Jesus se lering oor huweliksverhoudinge – vers 31-32; 

4. OOR EEDSWERING: Jou ja moet ja wees en jou nee nee – wat beteken dat ’n mens in alles 

met integriteit moet optree, nie net wanneer jy ’n eed gesweer het of ’n gelofte aan God 

gemaak het nie – vers 32-37; 

5. OOR VERGELDING: Vergelding moet ten alle koste vermy word en vrygewigheid omhels 

word, praat nie eers van “’n oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand nie” (die sogenaamde lex 

talionis)  – vers 38-42. 

6. OOR VYANDE: Van vyande moet vriende gemaak word, nie net die naaste liefgehê word 

nie, wat baie keer boonop net as die mense wat deel is van die volk geïnterpreteer is – vers 

43-47. 

Dit is die tipe volmaaktheid wat God van sy mense verwag, nie om in alles perfek op te tree nie, 
maar om in alles van vyande vriende te maak.  Só tree God immers teenoor alle mense op met sy 
sonskyn en reën. 

13-19 Februarie 2017 

1 Korintiërs 3:10-11, 16-23 – Julle is die gebou van God waarin die Gees woon 

Preekteks 19 Februarie 

http://bybelskool.com/lukas-141-1532-god-het-n-hart-vir-verlorenes/
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Begeleiding deur die Gees van God is nie net ’n teken van geestelike volwassenheid nie, maar die 
essensie van ’n vervulde persoonlike en gemeentelike lewe.  Sonder die Gees is daar afguns en twis 
en verydeling – omdat eie begeertes die botoon vier.  Met die Gees is daar insig en groei en eenheid 
– omdat die Gees se begeertes die botoon vier. 

Interessant dat Paulus hom in sy kommunikasie laat lei deur die vlak van hulle geestelike 
volwassenheid, dié mate waarin hulle bereid is om hulle deur die Gees te laat lei.  Omdat hulle soos 
wêreldse mense optree, soos kindertjies in die geloof, moes hy eenvoudig met hulle praat, omdat 
hulle dieper dinge nie sou kon verteer nie.   

Let op hoe hy terugkeer na die kwessie van verdeeldheid rondom leiers, nou meer spesifiek oor die 
stryd in die gemeente om óf Paulus óf Apollos óf Sefas (Petrus) aan te hang.  En hy praat daaroor uit 
drie perspektiewe: 3:4-9 – dat die leiers medewerkers is in diens van God wat die werk doen wat Hy 
gegee het; 3:10-23 – dat die gemeente die gebou van God is waarin die Gees van God woon, en dat 
dit daarom dwaas is om op mense/leiers te roem of hulle te verheerlik; 4:1-21 – dat die apostels 
dienaars is van Christus (nie van die gemeente nie), wat deur Hom beoordeel word, en hulle binne 
die perke moet hou wat Hy bepaal. 

Hy gebruik drie basiese metafore in sy gesprek oor eenheid, in die eerste perspektief van boere in ’n 
saailand, in die tweede van bouers in die gebou of tempel van God, en in die derde van bestuurders 
in die koninkryk (Bybel in Praktyk praat van die “hemelse ekonomie”!) van God – lekker metafore vir 
leiers: boere, bouers en bestuurders!  En let op dat Hy dit regdeur trinitaries uitspel – dit gaan oor 
God (die Vader), die Heilige Gees en Christus wat laat groei, beloon, beskerm, en lof uitdeel. 

Wat my tref is die baie belangrike boodskap van Paulus dat die Gees nie net vir my as gelowige 
gegee is nie, maar vir die gemeente – dat die gemeente ’n tempel van God is waarin Hy woon.  Dit is 
waarom eenheid so belangrik is, en verdeeldheid so gevaarlik, want dit skaad die werklikheid van die 
Gees se teenwoordigheid in die gemeente.  

Daarom moet ek as leier mooi kyk hoe ek werk – Paulus sê letterlik dat ’n mens soos ’n “wyse” (dit is 
wat die woord goeie in die oorspronklike Grieks beteken) bouer te werk moet gaan, by wyse van 
spreke, volgens die bouplanne wat God gee.  Let op dat die gehalte van die werk in twee groepe 
verduidelik word: duursame (goud, silwer, edelstene) en verganklike (hout, gras, strooi) materiale. 

En die gemeente moenie op sy leiers roem nie, en veral nie die een bo die ander uitsonder om aan 
te hang nie, al verskil hulle werk en selfs die kwaliteit van hulle werk, maar almal sien as dienaars 
van Christus en bestuurders van die geheimenisse van God. 

Paulus is ook duidelik – al is dit ’n bietjie sarkasties! – oor die uitdagings en beproewings van die 
bediening.  Daar is geen glamour nie – net swakheid, veragting, honger, dors, armoede, 
mishandeling, harde werk, uitskellery, vervolging.  Kortom, die apostels is die uitvaagsels van die 
wêreld, die skuim van die samelewing!  Dit gaan dus werklik in die bediening oor die kruis van 
Christus (2:2) en die deelhê aan sy lyding ter wille van die evangelie. 

Maar dan, op vernuftige wyse, gebruik hy dié tekening van die apostelbediening om sy verbintenis 
aan hulle as geestelike vader te bevestig om hulle aan te spoor om sy voorbeeld te volg, en te 
volhard in die geloof.  En in ’n skerp toon vat hy die mense in gemeente aan wat hulleself begin 
aanmatig met die waarskuwing dat hy op pad is! 

Levitikus 19:1-2, 9-18 – Jy moet jou naaste liefhê soos jouself 

Die boek Levitikus is opgebou uit twee hoofdele: 

 die Levitiese Kode, ‘n reeks opdragte van God uit die tabernakel aan Moses en uiteindelik 
uitmond en afsluit met riglyne vir die Groot Versoeningsdag (1-16) en  

 die Heiligheids Kode, wat fokus op die volk se verhouding met God en met mekaar en afsluit 
met ‘n aantal riglyne (17-26). 
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Die fokus op offers en heiligheid het alles te make met verhoudinge, met God en met mekaar. 

Israel is steeds by die berg Sinai, waar hulle ongeveer ‘n jaar sal vertoef om te leer wat dit beteken 
om volk van God te wees.  Hulle groot behoefte, as voormalige slawe, is om twee stelle verhoudinge 
reg te kry, met God en met mekaar. 

In hulle verhouding met God, moet hulle rekening hou met die feit dat Hy heilig is, want hulle moet 
sy natuur weerspieël.  Daarom die klem op 5 tipe offers (brand-, graan-, gemeenskaps- of maaltyds-, 
sonde- en skuldoffers), wat alles met hierdie verhouding te make het: 1) as ‘n geskenk aan God, 2) as 
‘n manier om gemeenskap met Hom te hê, dit open as’t ware die deur na Hom toe en 3) as ‘n 
manier om ‘n gebroke verhouding met Hom te herstel (versoen). 

In hulle verhouding met Hom, moet hulle ook rekening hou met hoe hulle teenoor mekaar optree.   

1) Aan die een kant is daar riglyne vir wie in die kamp by God mag wees en wie nie, wat met 

rituele reinheid voor God te make het, nie met sosiale aanvaarbaarheid al dan nie. Dit sluit die 

persoonlike, sosiale en religieuse (kultus) arenas in. 

2) Aan die ander kant is daar riglyne van hoe met deernis teenoor die naaste (19:18) opgetree 

moet word, billik en genadig.   

Levitikus 19:1-2, 9-18 

Levitikus 19 begin met 'n inleidende opmerking dat wat volg riglyne gee vir die hele volk hoe om 
heilig te lewe.  Die rede daarvoor is dat die Here heilig is.  Om met Hom in verhouding te lewe, moet 
die volk ook heilig lewe. 

Daar is drie stelle wette in die hoofstuk: vers 3-18, vers 19-29 en vers 30-36, met 'n laaste opmerking 
in vers 37 dat die volk hulle moet hou aan dié wette. 

Vers 9-18 gaan oor vyf wette: 

 Vers 9-10 - Sorg vir die armes en vreemdelinge 

 Vers 11-12 - Moenie steel en bedrieg nie 

 Vers 13-14 - Moenie ander uitbuit of beroof nie 

 Vers 15-16 - Moenie partydig wees of ander beswadder nie 

 Vers 17-18 - Moenie haatdraend wees nie, maar hê jou naaste lief soos jouself 

Let op hoe elkeen van dié wette gekoppel word aan die feit dat die Here dit van hulle vra. 

Let ook op dat dié wette in die Bergrede en ander leringe van Jesus bevestig word as steeds geldig in 
die nuwe bedeling van die NT. 

Psalm 119:33-40 – Onderrig my dat ek enduit u voorskrifte kan nakom 

Hierdie vyfde gedeelte van Psalm 119 is ‘n gebed wat saamgestel is uit agt versoeke aan die Here, 
dinge wat hy nodig het om in ‘n verhouding met God te kan lewe: 

1. Onderrig my ... 

2. Gee my insig ... 

3. Begelei my ... 

4. Laat my hart ... 

5. Weerhou my oë ... 

6. Doen u woord gestand ... 

7. Neem bespotting van my weg ... 

8. Hou my lewend ... (2x - 119:37,40) 
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Hoekom?  Want dit sal hom help om die doel van sy lewe te kan bereik, ‘n doel wat alles met God se 
openbaring aan hom te make het.  Hy vind vreugde daarin en verlang daarna.  So klink dit: 

1. Hy wil God se voorskrifte enduit nakom ... dit is iets wat hy moet leer. 

2. Hy wil God se wet met sy hele hart nakom en onderhou ... dit is iets waarvoor hy insig nodig 

het. 

3. Hy vind vreugde in God se bevele ... daarom kan dit hom begelei. 

4. Hy wil God se bepalings nakom, en nie op winsbejag uit wees nie ... daarom is dit ‘n 

hartsaak. 

5. Hy wil nie na nuttelose dinge staar wat hom sy lewe kan kos nie ... daarom het hy ‘n wag 

voor sy oë nodig, soos Job ook eenmaal vermeld het (Job. 31:1 – vgl. Jesus in Matt. 5:29 wat 

dieselfde sê). 

6. Hy wil hê dat daar ontsag vir God sal wees ... daarom vra hy dat God sy woord aan hom 

gestand sal doen as ‘n getuienis aan ander. 

7. Hy wil God se goeie beslissings ervaar ... want dit sal bespotting van hom wegneem. 

8. Hy verlang na God se opdragte ... want die geregtigheid daarvan sal hom in die lewe hou. 

Dit gee jou eintlik ‘n uitgebreide model om in jou gebedslewe te gebruik. 

Matteus 5:38-48 – Maak van vyande vriende 

Met hierdie kernagtige gedeelte het Jesus die bom op spreekwoordelike wyse laat bars deur die hart 
van die Joodse godsdiens.  Daarmee het Hy die wet van Moses (en die boodskap van die Profete), op 
radikale wyse herïnterpreteer.  Sy basiese boodskap, soos opgesom in vers 48, is aardskuddend.  
God verwag nie net dat sy mense die wet gehoorsaam nie, maar dat hulle soos Hy sal wees, 
volmaak.   

God verwag daarmee die onverwagte, soos veral vers 43-47 uitspel, dat sy mense van hulle vyande 
vriende maak.  Dit geld vir al ses teenstellings wat Jesus aanraak (telkens aangedui met: “Julle het 
gehoor [vers 21,27,31,33,38,43] ... maar Ek sê vir julle” [vers 22,28,32,34,39,44]) na Hy duidelik 
gemaak het dat sy vertolking die vervulling van die Wet en die Profete is.  Trouens, gelowiges se 
geregtigheid moet meer wees as dié van die skrifkenners en Fariseërs: 

1. OOR MOORD PLEEG: Kwaadwees is al strafbaar, sowel as om iemand as nikswerd (Raka) te 

beskou of as ’n dwaas, praat nie eers van moord pleeg nie (6de gebod), want 

onversoendheid met medegelowiges bring jou verhouding met God in gedrang – vers 21-26; 

2. OOR OWERSPEL: Die kyk met begeerte na ’n vrou word al as egbreuk geag, nie eers die daad 

van egbreuk of owerspel nie (7de gebod) – vers 27-30; 

3. OOR EGSKEIDING: Egskeiding het ’n dramatiese uitwerking op die geloofsgemeenskap 

deurdat alle volgende verhoudinge daardeur geraak word, wat nie deur die gee van ’n 

skeibrief opgelos word (7de gebod), soos die wet voorskryf nie, vandaar die verdere 

uitbreiding van Jesus se lering oor huweliksverhoudinge – vers 31-32; 

4. OOR EEDSWERING: Jou ja moet ja wees en jou nee nee – wat beteken dat ’n mens in alles 

met integriteit moet optree, nie net wanneer jy ’n eed gesweer het of ’n gelofte aan God 

gemaak het nie – vers 32-37; 

5. OOR VERGELDING: Vergelding moet ten alle koste vermy word en vrygewigheid omhels 

word, praat nie eers van “’n oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand nie” (die sogenaamde lex 

talionis)  – vers 38-42. 
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6. OOR VYANDE: Van vyande moet vriende gemaak word, nie net die naaste liefgehê word 

nie, wat baie keer boonop net as die mense wat deel is van die volk geïnterpreteer is – vers 

43-47. 

Dit is die tipe volmaaktheid wat God van sy mense verwag, nie om in alles perfek op te tree nie, 
maar om in alles van vyande vriende te maak.  Só tree God immers teenoor alle mense op met sy 
sonskyn en reën. 

20-26 Februarie 2017 

2 Petrus 1:16-21 – 1:16-21 – Die getuienis oor Jesus Christus is betroubaar 

Preekteks 26 Februarie 

Ek gee ‘n bietjie meer agtergrond 

Hierdie brief is ‘n afskeidsboodskap van die apostel Petrus aan die geloofsgemeenskap in Pontus, 
Galasië, Kappadosië, Asië en Betinië (1 Pet. 1:1), hoewel Petrus hulle nie eksplisiet in die brief noem 
nie.  Dit lei ons af uit die feit dat Petrus wel sê dat dit die tweede brief is wat hy aan hierdie 
“geliefdes” rig (2 Pet. 3:1).  Dit dateer dus ook uit die vroeë tot middel sestigjare van die eerste eeu 
n.C., en is ook waarskynlik uit Rome geskryf in die tyd van keiser Nero. 

Uitdaging van dwaalleraars 

Waar die eerste brief gerig is aan hierdie gelowiges om hulle te bemoedig om standvastig in geloof 
te bly, midde in intimidasie, vervolging en “allerhande beproewings”, word die tweede brief aan 
hulle gerig om die uitdaging van dwaalleraars die hoof te bied.  Petrus is baie bewus van die feit dat 
die geloofsgemeenskap net: “met moeite (sal) ontkom aan dié wat in dwaling leef“ (2 Pet. 2:18). 

Hy waarsku hulle dat die vals leraars vernietigende ketterye sal insmokkel in hulle 
geloofsgemeenskap wat nie net tot losbandigheid kan lei nie, maar hulle selfs kan verlei om van die 
Here Jesus self afvallig te raak onder andere deur die wederkoms te ontken (2 Pet. 3:4).  Hierdie 
ketterye was waarskynlik die voorlopers van die Gnostiese leringe wat ‘n onderskeid tussen die gees 
en liggaam gemaak het, en geleer het dat losbandigheid aanvaarbaar is, omdat dit volgens hulle nie 
jou gees kan besoedel nie. 

Petrus wys die hebsug uit waarmee hulle die geloofsgemeenskap vir eie gewin sal uitbuit (2 Pet. 
2:3,14), sowel as die verdraaidheid van hulle argumente deur veral op die regte interpretasie van die 
Skrif en hulle eie geloofstradisie klem te lê in hfst. 2, ‘n hoofstuk wat groot ooreenkomste toon met 
die brief van Judas. 

Hou vas aan die ware evangelie 

Petrus wil hulle daarmee aanmoedig om vas te hou aan die ware evangelie: “Sorg dat julle aanhou 
groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.” (2 Pet. 3:18).  Hulle geloof is 
net te kosbaar (2 Pet. 1:1) dat hulle deur roekelose en arrogante mense (2 Pet. 2:10) op ‘n 
dwaalspoor gelei mag word.   

Hy wil daarom met hierdie tweede brief hulle geheue verfris (2 Pet. 1:12) en hulle denke verhelder 
(2 Pet. 3:1), sodat hulle met die oog op die wederkoms van die Here Jesus Christus op hulle hoede 
kan wees vir hierdie beginsellose dwaalleraars en nie die gevaar loop om hulle standvastigheid te 
verloor nie (2 Pet. 3:17), ‘n tema waaroor hy uitvoerig in sy eerste brief aan hulle geskryf het. 

Trinitariese onderbou 

Petrus is ook baie bewus van sy naderende dood (2 Pet. 1:14) en wil vir oulaas met hierdie skrywe 
hulle help om die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is, te ontvlug (2 Pet. 
1:4).  Hy wil hulle help om te bly fokus op God se goddelike krag wat hulle alles gegee het wat hulle 
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nodig het vir ‘n toegewyde lewe (2 Pet. 1:3).  Dan sal hulle nie struikel voor die uitdaging van die 
dwaalleraars nie (2 Pet. 1:10). 

Benewens hierdie sterk klem op God se krag, fokus Petrus op die rol van die Heilige Gees wat deur 
die profetiese woord uit die Skrif hulle tot helder begrip van God se wil sal bring, uitgedruk met die 
metafoor van “die môrester (wat moet) opgaan in julle harte.” (2 Pet. 1:19).  Hy maak ook baie van 
die wederkoms van die Here Jesus, ‘n dag waarna hulle moet uitsien “en dit probeer bespoedig” (2 
Pet. 3:12)! 

Dit is dus duidelik dat die brief gedra word deur ‘n sterk Trinitariese onderbou.  Hulle kan staatmaak 
op: 

 die krag van God die Vader wat in en vir alles voorsien (2 Pet. 1:3),  

 die woord van die Skrif wat deur die Heilige Gees gebruik word om hulle tot helder begrip te 

lei (2 Pet. 1:21), en  

 die genade en vrede waaraan hulle deur hulle kennis en ervaring van die Here Jesus 

Christus, hulle Verlosser, deel kry (2 Pet. 1:8; 1:16; 3:18).    

Omdat hierdie God dus op só ‘n kragtige manier in hulle werk, hét hulle die vermoë om nee te sê vir 
die uitdaging van die dwaalleraars, kán hulle ‘n heilige lewe lei wat aan God toegewy is, en sál hulle 
nie hulle standvastigheid verloor nie.  “Die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus,” 
sal daarvoor sorg (2 Pet. 1:16). 

1:16-21 – Die getuienis oor Jesus Christus is betroubaar 

Hy herinner hulle dus aan die feit dat die getuienis oor Jesus Christus volledig betroubaar is.  Dit is 
nie maar ‘n vindingryke fabel, ‘n goeie storie nie. 

In die eerste plek is dit betroubaar vanweë sy kragtige teenwoordigheid in die verkondiging aan 
hulle in Turkye nie (2 Pet. 1:16).  Die geloofsgemeenskap het sy krag in hulle lewe ervaar toe hulle 
tot geloof gekom het.  Hulle kan dus self getuig van die krag en betroubaarheid van die Here Jesus 
en sy lewende teenwoordigheid. 

Die getuienis oor Jesus Christus is in die tweede plek betroubaar weens die ooggetuie karakter van 
Petrus se eie ervaring daarvan tydens Jesus se lewe op aarde (2 Pet. 1:17-18).  Petrus verwys hier na 
die ervaring wat hy met Jesus en twee ander dissipels op die berg van verheerliking gehad het (Matt. 
17).  Hy het nie net die eer en heerlikheid van Jesus met sy eie twee oë aanskou nie, maar die stem 
van God met sy eie twee ore uit die hemel gehoor wat gesê het: “Hy is my Seun, my geliefde Seun, in 
wie Ek My verbly.”  Dit is iets wat selfs Paulus nie beskore was nie, en daarom ‘n baie kragtige 
ondersteuning van die betroubaarheid van die getuienis oor Jesus Christus. 

Die getuienis oor Jesus Christus is in die derde plek betroubaar weens die getuienis daaroor in die 
Skrifte, soos die Heilige Gees dit aanwend en uitlê, wat hulle die regte begrip van al dié dinge kan 
gee (2 Pet. 1:19-20).  Dít is uiteindelik die belangrikste deel van hulle fokus in hulle geestelike groei: 
“Julle doen die regte ding as julle daarop fokus soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die 
dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.” 

Hiermee verwys hy na die fokus op die Skrif onder leiding van die Heilige Gees totdat daar begrip 
van God se woord vir hulle lewe kom. Petrus gebruik die metafoor van die môrester hier as 'n 
vergelyking met die boodskap van die profete wat is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn.  Dat die 
môrester moet opkom in "julle harte" beteken dus, figuurlik gesproke, dat hulle op die Skrif moet 
fokus, spesifiek ook die boodskap van die profete, totdat hulle dit deeglik verstaan. 

Boodskap 

Hoofstuk 1 is ‘n ongelooflike ryk gedeelte.  Petrus praat só omvattend oor geloof. Geloof is iets wat 
God vir ons gee, waarvan die inhoud die hele evangelie van Jesus Christus is. Geloof is ook iets wat 



 34 

ons beoefen, deurdat ons vasgryp aan dié Een waarvan die evangelie ons vertel, Jesus Christus.  Dit 
is objektief en subjektief.  Petrus koppel geloof verder onomwonde aan ons kennis van die Here en 
sy wil vir ons lewe.  Díe kennis moet groei in inhoud en ervaring en veral in die manier waarop ons 
lewe – uitnemend, met insig, selfbeheersd, volhardend, toegewyd, en vol liefde beide vir ons eie 
mense as vir alle mense. 

En Petrus laat ons op geen manier onseker oor die betroubaarheid van die inhoud van ons geloof, 
Jesus Christus nie.  Ons kan dit eerstens self ervaar in die kragtige teenwoordigheid van die Here 
Jesus Christus onder ons. Ons kan Petrus se ooggetuie verslag as begronding daarvan aanvaar. En 
ons kan die Skrifte lees, onder leiding van die Heilige Gees, sodat die boodskap daarvan ons van 
binne af kan oortuig van die waarheid daarvan.  Watter voorreg! 

Eksodus 24:12-18 – God wys vir Moses hoe die tabernakel moet lyk 

Die verhaal van Eksodus (Griekse titel beteken Uittog) word aaneenlopend vertel tot by hoofstuk 20, 
die gawe van die wet, met die fokus op die drie plekke waar die verhaal afspeel: Egipte, woestyn, 
Sinai.  Daarna word die verhaal onderbreek met verdere wette (21-24) en die instruksies vir (25-31) 
en uiteindelike konstruksie van die tabernakel (35-40) met tussenin die verhaal van die goue kalf 
(32-34).  Die boek eindig met die beskrywing van God se heerlikheid wat in ‘n wolk neerdaal in die 
tabernakel, alles nog by Sinai.  Hierdie laaste beskrywing antisipeer beide Levitikus (God se 
rigtinggewende teenwoordigheid in die tabernakel) en Numeri (God se begeleidende 
teenwoordigheid in die wolk). 

Eksodus 24 sluit dus die deel oor die gawe van die Tien Gebooie (hfst.20) en die wette wat daarop 
gebaseer is (hfst. 21-24) af.  Let op hoe die eerste 11 verse die konteks teken van die belangrikste 
leiers van Israel wat die gawe van die gebooie van die Here bevestig.  Hoewel dit net Moses is wat 
enduit tot by die Here se magtige teenwoordigheid opgeklim het, kon die leiers God sien – ‘n 
kragtige getuienis: “Hulle het die God van Israel gesien: onder sy voete was ’n plaveisel soos 
saffiersteen, so blou soos die hemel self. God het geen hand teen die leiers van Israel gelig nie: hulle 
het Hom gesien en daarna het hulle geëet en gedrink.” Verstommend! 

Moses verdwyn dan in die helder wolk wat vir die volk soos ‘n gloeiende vuur gelyk het en ontvang 
die instruksies vir die tabernakel wat hy moet bou volgens die patroon wat die Here vir hom wys.  Dit 
sou die plek word waarvandaan Hy nie net sy teenwoordigheid in Israel sou ten toon stel nie, maar 
ook die plek vanwaar Hy sy wil sou bekendmaak. 

Psalm 2 – Geseënd is dié wat op God vertrou 

Die fondament vir ons publieke lewe 

Psalm 1 en 2 is regtig die fondament waarop die hele Psalmboek gebou is.  Waar Psalm 1 ons help 
om te verstaan dat vreugde en voorspoed by die Here en in sy gemeenskap te vinde is, help Psalm 2 
ons om te verstaan dat hierdie God almagtig is.  Hy is aktief op die wêreldtoneel van volke, nasies, 
konings en leiers.   

 Psalm 1 is dus die fondament vir jou persoonlike lewe met God.   

 Psalm 2 is weer die fondament vir jou publieke lewe met God.   

Dit gee jou die moed om God te vertrou om in die wispelturigheid van die (internasionale) politieke 
wêreld van ons gemeenskappe rigting te bring, en by Hom skuiling te soek, beide in jou persoonlike 
lewe as in die publieke deel daarvan.  Soos die Bybel vir die Lewe 24/7 (Lux Verbi.BM: 2006) sê: “as 
ons glo wat Psalm 1 en 2 ons leer … kan ons in alle omstandighede bid.” 

Interessant genoeg begin Psalm 1 met ’n saligspreking (1:1): Geseënd is die mens wat in die woord 
van die Here sy vreugde vind … en eindig Psalm 2 met ’n soortgelyke saligspreking (2:12) : Geseënd is 
dié wat by Hom skuiling vind (of oorspronklik: wat op Hom vertrou).  Dit het sommige verklaarders 
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laat dink dat die twee Psalms eintlik oorspronklik een Psalm was (Petrus noem Psalm 2 eintlik Psalm 
1 volgens sekere tekstradisies – Hand 4:25-26).  Hoe dit ook al sy – die twee Psalms maak dus as ’n 
geheel die punt: Geseënd is dié wat hulle vreugde in God vind, en op Hom vertrou. 

Geseënd is dié wat op God vertrou 

Die Psalm (Petrus verbind dit aan Dawid – Hand 4:25-26) is uit vier dele opgebou: 

 Die Psalmis beskryf sy verbasing oor die onrus en wispelturigheid van die publieke en 

politieke lewe en ontbloot die dryfveer daaragter as ’n rebellie teen die Here en sy gesalfde, 

in hierdie konteks, die koning van Israel (2:1-3).  Waar daar ’n rokie is, brand altyd ’n 

vuurtjie. 

 Die Psalmis weet egter dat God nie uitgelewer is aan die nukke en grille van sy teëstanders 

nie, Hy woon immers in die hemel (NIV: “The One enthroned in heaven laughs”).  Maar, 

vanuit die hemel, bewys Hy sy mag deur sy koning op die berg van God, Sion, te bevestig 

(2:4-6).  Dié opstand is dus doodgebore. 

 Die koning en gesalfde kom dan aan die woord om God se belofte aan hom bekend te maak, 

dat hy God se seun is, en die hele aarde onder sy heerskappy sal wees (2:7-9 – vgl 2 Sam 

7:14 waar Dawid God se Seun genoem word, en Ps 89:27 waar dit geëggo word).  God tree 

beslissend op. 

 Die Psalmis waarsku daarmee die konings en regeerders van die aarde om die Here met 

ontsag te dien en so sy toorn te vermy.  En sluit af met die uitspraak: “Dit gaan goed met 

almal wat by Hom skuiling soek,” wat veral vir die dienaars van die Here ’n bemoediging is.  

God kan vertrou word. 

Nuwe Testament 

Hierdie Psalm word die meeste in die NT aangehaal.  Dit was die Psalm wat die duidelikste skakel 
tussen God se werk in Israel (veral die koningshuis) en God se werk in Jesus gevorm het.  Dit is wat 
agter die identifikasie lê van Jesus as die Een wat God se koninkryk laat kom (Mark 1:14-15) wat nie 
net die Messias (Luk 9:20) is nie, maar ook die Seun van God (in die aankondiging van die engele – 
Luk 1:35; in die geslagsregister van Jesus – Luk 3:38; in die aanvegting deur die duiwel – Luk 4:3; in 
die woorde van Natanael –Joh 1:49; in die woorde van Petrus – Matt 16:16; in die woorde van die 
offisier – Mark 15:39; en nog vele ander plekke).  Let weer op hoe Marta, soos Petrus, dit op ’n  
wonderlike manier saamvat in haar belydenis in Joh 11:27: “Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun 
van God, die Een wat na die wêreld toe moes kom.” 

Petrus en Johannes saam met die hele gemeenskap van gelowiges verbind Psalm 2 se uitsprake oor 
God se Gesalfde (=Messias) aan Jesus (Christus = Gesalfde/Messias) in hulle gebed net na 
Pinksterdag toe die Joodse Raad dreigend teenoor hulle begin optree (Hand 4:25, 26 – vgl ook Simon 
se uitspraak in Luk 2:26 en Petrus s’n in Luk 9:20).  Paulus doen dieselfde in die deurslaggewende 
toespraak aan die mense van Antiogië (Pisidië) wat hy aanvul met sy her-interpretasie van  Psalm 2:7 
wat hy met die opstanding van Jesus verbind (Hand 13:33). 

Ook die skrywer van die Hebreërbrief gebruik Psalm 2:7 om Jesus se verhewenheid bo alles en almal 
te bevestig (Heb 1:5, 6), sowel as sy Middelaarskap as Hoëpriester (Hebr 5:5). En die apostel 
Johannes maak die belofte van Psalm 2:8, wat mag en gesag oor die nasies insluit, van toepassing nie 
net op Jesus nie (Open 12:5; 19:15), maar ook op die gehoorsame dissipels, dws die kerk, waarin die 
belofte opgesluit lê dat die evangelie effek tot aan die eindes van die aarde sal hê (in die brief aan 
die gemeente van Tiatira in Op 2:26, 27).   

Ons mag/moet God daarvoor vra – dat Hy Sy koninkryk aan al die nasies sal bring.  Ons het nodig om 
Psalm 1 te bid rondom ons eie verbintenis aan God.  Maar ons het regtig nodig om Psalm 2 met 
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hernude oorgawe te bid ter wille van ‘n wêreld se verbintenis aan God, en om ons self te herinner 
daaraan dat ons God mag vertrou, al smee die nasies planne en al is daar onrus onder die volke. 

Johannes maak ook baie in sy evangelie van die verhouding van Vader-kind wat tussen God en ons 
tot stand kom in Jesus (Joh 1:12; 1 Joh 3:1), waarmee hy die Psalm se boodskap op ‘n baie 
persoonlike manier van toepassing maak. So ook Paulus in Romeine 8. 

Terloops, vers 12 se eerste frase: “en Hom onderdanig wees” is ‘n vertaling van die oorspronklike 
Hebreeus wat só lui: “en soen die Seun”.  Dit was ‘n teken van onderdanigheid (as jy iemand se 
voete gesoen het) of vriendskap soos ‘n mens meermale teëkom (2 Sam 14:14; 15:5 – hoewel 
Absalom dit hier met slegte bedoelings gedoen het, soos ook Judas dit met Jesus gedoen het – Luk 
2:48). 

TT Cloete verwoord dit so: 

1. Waarom stig volke opstand teen die Heer  
    en word teen sy gesalfde saamgespan ? 
    Hul sê , as hulle dié gesag trotseer : 
    " Werp af dié juk en raak bevry daarvan ." 
 
2. Die Heer wat hoog daar in die hemel woon , 
    Hy lag hul uit en Hy maak hul tot spot . 
    Hul gaan op loop , dié vorste wat Hom hoon , 
    Hy maak 'n nietigheid van hul komplot . 
 
3. Die oproermakers word deur God vermaan : 
    " Ek het die koning immers sélf gekroon , 
    daar op my berg wat hoog en heilig staan , 
    daar heers hy , my gesalfde , op sy troon ." 
 
4. " Jy is my seun ," het Hy vir my gesê . 
    " Jy kry die volke as besit van My . 
    Hul sal in skerwe voor jou septer lê , 
    hul sal verbrokkel soos 'n pot van klei ." 
 
5. O heersers van die aarde gee dan ag , 
    want julle moet Hom onderdanig wees ; 
    die Here moet gedien word met ontsag ,  
    eerbiedig , en met siddering en vrees . 
 
6. Kom eer die Here en kom buig voor Hom . 
    Keer so dat Hy vertoorn op julle raak , 
    keer dat die Heer se woede oor jul kom . 
    Wie by Hom skuil , sal Hy gelukkig maak . 

Matteus 17:1-9 – Jesus word verheerlik as teken van sy Goddelike wese 

Hierdie hoofstuk vertel vir ons vier verdere episodes in die verhaal van die gemeenskap wat Jesus in 
die koninkryk skep.   

 Die eerste episode het te make met sy verheerliking op die berg wat vir die drie dissipels in 

die binnekring beskore is, maar wat ook met die ander dissipels gedeel word – 17:1-13.  Dit 

is dié tipe ervarings wat die dissipels ná Pinkster die moed gegee het om die pad te loop 

waarop die uitgestorte Heilige Gees hulle gelei het.   
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 Die tweede episode illustreer Jesus se deernis met ’n pa se maansiek kind uit wie Hy die 

demoon dryf – 17:14-20.  Hy herstel só die gemeenskap binne die familiekring van pa en 

seun.  Daarmee wil Jesus ook die dissipels se oë oopmaak nie net vir hulle kleingeloof nie, 

maar veral vir wat God kan doen vir dié wat werklik in Hom glo.  Hy nooi hulle dus uit om 

Hom te vertrou vir die wyse waarop hulle self later sal uitreik na dié wat allerlei behoeftes 

en probleme het in die lewe. 

 Die derde episode wentel om die kort herhaling van die aankondiging van Jesus se lyding, 

kruisdood en opstanding – 17:22-23.  Dit sal nog ’n derde keer aangekondig word in hfst. 

20. 

 Die vierde episode illustreer Jesus se wondervoorsiening vir die tempelbelasting wat hulle 

verskuldig is – 17:24-27.  Dit sou ook hulle geloof versterk dat God vir hulle pad deur die 

wêreld as sy gestuurdes sou kon voorsien, selfs só iets soos die laste wat ander op hulle sal 

lê vir watter rede ook al. 

Jesus word verheerlik op die berg – 17:1-13 

Die verhaal bly vir my heilige grond.   

Aan die eenkant hoor ’n mens in die wyse waarop Matteus die verhaal vertel verskillende raakpunte 
met die ervaring wat Moses op die berg Sinai gehad het (vgl. Eks. 24): 

 die drie wat saam met Moses opklim, Aäron, Nadab en Abihu, soos nou die geval is met 

Petrus, Jakobus en Johannes (die twee seuns van Sebedeus, die sogenaamde “seuns van die 

donder”) – dié drie sou ook later deur Jesus saamgeneem word dieper in Getsemane in; 

 die wolk wat die berg oordek soos nou ook die geval is hier; 

 Moses se gesig wat gestraal het, soos dit nou die geval is met Jesus; 

 die feit dat God daar sy wet vir Moses gegee het en nou sê, luister na Hom, dit is na Jesus.   

Aan die ander kant is hier meer aan die gang as in die vorige geval met Moses en die leiers van Israel.   

 Jesus het van gedaante verander, nie net gestraal van die lig wat van God af kom nie.  Hy het 

die vorm aangeneem wat Hy gehad het voor sy menswording.  En dit is dié gedaante wat Hy 

weer ná sy opstanding en hemelvaart sou aanneem, soos ’n mens in Openb. 1 weer beskryf 

sal sien, deur die einste Johannes wat by dié geleentheid by was op die berg vóór sy 

opstanding.   

 Daarby is Moses en Elia, die verteenwoordigers van die wet en die profete, d.w.s. van die 

hele OT getuienis, in gesprek met Jesus, die een waarom die hele NT getuienis draai.  

Terloops, Openbaring 11 praat van twee getuies en verbind hulle ook moontlik aan die 

tradisies van Moses (wet) en dié van Elia (profete) omdat hulle die twee figure uit die OT 

bedeling was wat as getuies van Jesus se status as God se Seun op die Berg van Verheerliking 

opgetree het.  Lees hier meer in my bydrae oor Openbaring 11.   

 En God sê op beslissende wyse, “Dit is my geliefde Seun, oor wie Ek My verheug.  Luister na 

Hom.”  Daarmee word die Goddelike status van Jesus duidelik aan die dissipels 

gekommunikeer.  Hulle het reeds geweet dat Hy werklik mens is, uit hulle voortdurende 

kontak met Hom.  Hulle het reeds begin agterkom dat Hy inderdaad die Seun van God is.  

Maar, hierdie ervaring sou dit dubbel en dwars vir hulle onderstreep.  Hulle sou moeilik 

hierna aan sy Goddelikheid kon twyfel. 

http://www.bybelskool.com/openbaring/openbaring-11-god-beskerm-sy-mense-en-vestig-sy-heerskappy-deur-hulle-getuienis/
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Hierdie ervaring het dus onomwonde vir die dissipels gesê, hierdie Jesus is die een waarom die hele 
evangelie draai.  Hy is die goeie nuus vir die nasies.  Hy moet verkondig word as dié Een na wie almal 
oor die hele wêreld moet luister.  Daar is daarom ook geen kompetisie met Sy woorde nie.  Dit is net 
Hy wat lewe gee.  Dit is net Hy na wie geluister moet word, soos die Gees dit ook later sou duidelik 
maak. 

Let op dat dié ervaring net vir die drie dissipels in die binnekring beskore is, Petrus, Jakobus en 
Johannes, maar dat dit ook uiteindelik met die ander dissipels gedeel word.  Dit is dié tipe ervarings 
wat die dissipels ná Pinkster die moed gegee het om die pad te loop waarop die uitgestorte Heilige 
Gees hulle gelei het.   

27 Februarie-5 Maart 2017 

Matteus 4:1-11 – Jesus se versoeking berei Hom voor vir sy bediening 

Preekteks 5 Maart 

Die lewe is darem nie maklik nie! Van die hoogtepunt van die doop en die duif ... word Jesus gelei na 
die dieptepunt  van die duiwel se versoeking.  Dit is egter nie slegte nuus nie.  Dit is goeie nuus, dit is 
die evangelie.  Hoekom?  Want Jesus aanvaar die uitdaging sonder skroom, sonder klag, sonder om 
terug te deins.  Dit is immers al die eerste oorwinning; om nie in te gee voor die behoefte om dinge 
makliker in die lewe te hê  nie.  En Hy slaag die toets uiteindelik met vlieënde vaandels as ewige 
getuienis dat ons in Hom die oorwinning oor die duiwel, die versoeker en aanklaer, het. 

Baie van ons is bekend met die gelade sin waarmee Scott Peck sy boek The Road Less Travelled 
begin: “Life is difficult.” Maar minder van ons weet of onthou wat hy direk daarna skryf: “This is a 
great truth, one of the greatest truths.  It is a great truth because once we truly see this truth, we 
transcend it.  Once we truly know that life is difficult – once we truly understand and accept it – then 
life is no longer difficult.  Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters.”  
Dit is die eintlike punt van die besef dat die lewe moeilik is. As jy dit eenmaal aanvaar dat die lewe 
moeilik is, kan jy daarmee handel, kan jy met moed en oortuiging daarop reageer. 

Matteus vertel dus dié verhaal van Jesus se versoeking (4:1-11) as belangrike inleiding tot die begin 
van sy verkondiging (4:12-17), die roeping van sy eerste dissipels (4:18-22) en die barmhartige hart 
wat Hy aan sy mense bewys deur hulle nie net te onderrig nie, maar ook van elke siekte en kwaal te 
genees (4:23-25). 

Jesus se versoeking – 4:1-11 

Die Gees se eerste taak ná Hy op Jesus neergedaal het, is om Jesus sterk te maak vir die uitdagings 
wat in sy bediening op Hom gaan wag.  “Jesus must face these temptations now, and win at least an 
initial victory over them. If he doesn’t, they will meet him suddenly, in the middle of his work, and 
they may overwhelm him.” (NT Wright - Matthew for Everyone).  En ‘n mens kan kwalik aan drie 
versoekings dink wat beter aan God se doel met dié woestyn tydperk in Jesus se lewe beantwoord. 

Die versoeking van die duiwel is in die eerste plek dat Jesus iets wonderbaarliks sal doen om sy 
honger te stil – dat Hy van klippe brode moet maak.  Die doel van die duiwel is daarmee dat Jesus sal 
val vir die versoeking om sy krag ter wille van Homself te gebruik.  Die doel van die Gees is 
darenteen dat Jesus vir dié versoeking sal néé sê, sodat Hy later wonders kan doen sonder om 
daarmee die aandag op Homself te fokus.  

Jesus staan die duiwel teë met die woord uit Deut. 8:3 dat die fokus op God se woorde belangriker is 
as die fokus op wonderbrood.  Daarmee verwerf Hy die vrymoedigheid om tog later vir God vir 
wonders te vra, waar dit in God se bedoeling inpas en nie om Homself gaan nie.  En later in die 
evangelie vermeerder Hy brood by twee geleenthede (hfste. 14 en 15) benewens nog ‘n klomp 
ander wonderdade. 
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Die versoeking van die duiwel is in die tweede plek dat Jesus God se beloftes van beskerming in die 
Skrif – Ps. 91 – sal gebruik om vir Hom naam te maak deur van hoogste punt van die tempel af te 
spring.  Die doel van die duiwel is daarmee dat Hy God se beloftes ter wille van Homself sal misbruik.  
Die doel van die Gees is darenteen dat Jesus vir dié versoeking sal néé sê, sodat Hy voluit op God se 
beloftes ter wille van ander kan staatmaak, maar nie ter wille van Homself nie. 

Jesus staan die duiwel teë met die woord uit Deut. 6:16 dat Hy God se naam hoog wil hou, deur Hom 
nie uit te tart of te versoek nie.  Daarmee verwerf Hy die vrymoedigheid om tog op God se beloftes 
aanspraak te maak in vele situasies in sy bediening, onder andere in die vele kere wat Hy gelowiges 
verseker van God se bereidheid om gebede te verhoor. 

Die versoeking van die duiwel is in die derde plek dat Jesus sy koninkryk op aarde sal vestig, deur 
voor die duiwel neer te kniel en hom te aanbid.  Die duiwel se doel daarmee is om Jesus te oorreed 
om die maklike uitweg, die weg van die minste weerstand, die kortpad na roem en eer, te volg.  Die 
doel van die Gees is darenteen dat Jesus vir dié versoeking sal néé sê, sodat Hy van die begin af die 
baie moeiliker pad van die lydenspad en die kruis sal volg, sodat Hy daardeur verlossing vir almal wat 
in Hom glo, kan verwerf. 

Jesus staan die duiwel teë met die woord uit Deut. 6:13 dat ‘n mens net God alleen mag aanbid en 
dien.  Daarmee skaar Hy Hom volledig aan God se kant en verklaar Hy Homself bereid om God se 
pad met Hom te stap, al kos dit ook wat. 

Wat natuurlik ten diepste hier op die spel is, is Jesus se Seunskap en of Hy God daarmee gaan dien of 
Homself.  Die duiwel wil twyfel daaroor by Jesus saai en Hom onafhanklik van God laat optree.  Hy ís 
immers God!  Die Gees wil Jesus egter leer om dit te omhels, sonder om sy Seunskap te ontken, 
maar sy status nie ter wille van Homself te misbruik nie, maar ter wille van God se bedoeling uit te 
leef, wat uiteindelik die swaarste ding van alles van Hom sou vra, die kruisdood. 

Let op dat die engele wel vir Jesus kom versorg het ná die duiwel Hom met rus gelaat het.  God kom 
dus sy belofte in Ps. 91 na, sonder dat Jesus eers hoef te vra! 

Genesis 2:15-17, 3:1-7 – Die mens val in sonde deur onafhanklik van God te probeer 

onderskei tussen goed en kwaad 

Die tweede skeppingsverhaal (hfst. 2) word as ‘n eenheid vertel met die tragedie van die sondeval in 
die volgende hoofstuk (hfst. 3).  Dit word as ‘n eenheid in sewe episodes vertel waarvan episode 
vier, die sondeval, die sentrum vorm: 

 Episode 1 fokus op die tuin van Eden as lewensruimte vir die mens – 2:4-17 

o Episode 2 fokus op die verhouding tussen die man en die vrou – 2:18-25 

 Episode 3 fokus op die gesprek tussen die slang en die vrou – 3:1-5 

 Episode 4 fokus op die sonde van die man en die vrou – 3:6-8 

 Episode 5 fokus op die gesprek tussen God en die mens – 3:9-13 

o Episode 6 fokus op die versteuring van verhoudings in die skepping – 3:14-21 

 Episode 7 fokus op die sluiting van die tuin van Eden vir die mens – 3:22-24 

Die boom van die kennis van goed en kwaad – 2:15-17 

Die tuin van Eden was in alle opsigte ‘n paradys, nie net in terme van die oorvloed nie, maar ook in 
terme van die vryheid van geleenthede.  Daar was net een voorskrif: “Van al die bome in die tuin 
mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie.  Die dag as jy daarvan 
eet, sterf jy.” (2:17).   

Die interpretasies wat aan die boom van alle kennis – letterlik: “die boom van die kennis van goed en 
kwaad” – verbind word, is baie uiteenlopend.  Die interpretasie wat vir my die meeste sin maak, is 
dat God hiermee vir Adam en Eva ‘n voorskrif gee om hulle onderskeidingsvermoë van wat goed en 
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kwaad is aan God self oor te laat.  Hulle moet nie selfstandig probeer om sonder God se direkte 
insette in hulle lewe, hulle morele en spirituele keuses te maak nie.  Die onderskeiding van wat reg 
en verkeerd is – alle kennis – moes hulle aan God oorlaat.  In hulle verhouding met Hom sou hulle 
geweet het hoe om te leef. 

Die implikasie van hierdie enkele verbod is dat die mens van die boom van die lewe (2:9) mag geëet 
het, want dit word as een van die redes aangegee waarom die mens ná die sondeval uit die tuin 
geban word: “As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en 
daarvan eet en altyd bly lewe nie!” (3:22).  Hulle kies egter om eerder outonoom te wees en self te 
besluit wat reg en verkeerd is.  Daarmee verbeur hulle ook die geleentheid om vir altyd te lewe, iets 
wat eers in Jesus Christus reggestel kon word. 

Episode 3: Die gesprek tussen die slang en die vrou – 3:1-5 

‘n Interessante eksegetiese element in die teks is die ooreenkoms tussen die woord “kaal” en “slim” 
of “listig” wat ook die skarnier tussen hoofstuk 2 en 3 is.  ‘n Mens lees aan die einde van hoofstuk 2: 
“Hulle twee .. was kaal ...” en dan in hoofstuk 3: “Die slang was listig ...”!  Beide die woorde “kaal” 
en “listig” kom van een woordstam af ‘rwm.  Kaal en listig is nie goeie maats nie, sou ‘n mens wou 
sê! 

Die slang vertolk hier ‘n rol as teenstander, maar word anders as in sommige van die ander Ou 
Nabye Oosterse verhale net as ‘n skepsel wat God gemaak het, voorgestel.  Die mitologiese karakter 
van die slang in ander antieke verhale word vermy.  Die slang is net een van die diere wat God 
gemaak het, al is dit ook listiger as die ander diere.  Hierdie perspektief dra alreeds die boodskap dat 
die slang se beste pogings nie God se bedoelinge in die laaste instansie kan dwarsboom nie. 

Let op na die strategiese optrede van die slang.  Hy praat met haar waar sy alleen is.  Hy saai twyfel 
met sy vraag oor God se bedoeling: “Het God werklik gesê ...”.  Hy verkondig ‘n leuen dat daar geen 
gevolge sal wees as sy God se verbod verontagsaam nie.  Trouens, hy volg dit op met ‘n verdere 
leuen wat haar ‘n God-gelyke bestaan aanbied: “Julle sal soos God wees deurdat julle alles kan ken.”  

Satan saai dus twyfel oor God se woord.  Daar sal geen gevolge wees, anders as wat God gesê het.  
En hy val God se motiewe aan in sy verbod op die eet van die vrugte van die boom.  God will alle 
kennis vir Homself hou en niks met die mens deel nie.  Hy beskuldig God dus van verskuilde 
motiewe. 

Paulus waarsku daarom aan die hand van hierdie verhaal in Genesis 3 die gelowiges om nie in hulle 
gehoorsaamheid aan God te verslap nie: “Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van 
die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die 
slang.”(2 Kor. 11:3).  Hy praat daar van die valse apostels wat soos die slang van ouds optree en 
twyfel saai met hulle weergawe van die boodskap van die evangelie van Jesus Christus waardeur 
gelowiges in hulle toewyding verslap.  

In die verdere refleksie van die Bybel hieroor word die slang wel met die persoon van die Satan 
geassossieer. Die woord satan beteken immers teenstander, presies soos die slang hier optree 
(Openb. 12:9; 20:2).  Die valse apostels, soos Paulus daaroor praat, is dus nie net teenstanders nie, 
tree nie net op soos die slang van ouds nie, maar is in der waarheid werktuie van die Satan, soos die 
gordyn oor hom uiteindelik in Openbarings as die aartsteenstander van God en sy skepping onthul 
word, en soos Jesus natuurlik ook inderdaad vroeër oor hom gepraat het.   

Jy sal self die destruktiewe effek van dié aanslag op die Woord van God en op God se motiewe vir sy 
morele riglyne regdeur die Bybel kan raaksien in die debatte oor seksualiteit en moraliteit wat 
vandag veral in die Weste gevoer word.   

Maar, dít moet nie jou oë toemaak vir die wyse waarop jyself mislei kan word deurdat jy twyfel of 
die Woord ook op jou van toepassing is, in elke detail daarvan, en of God dit goed bedoel met jou 
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deurdat Hy absolute gehoorsaamheid daaraan van jou vra. Ons gedagtes kan só maklik weggelei 
word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. 

Episode 4: Die sonde van die vrou en die man – 3:6-8 

Die vrou val vir die versoeking en verlei haar man om saam met haar te sondig. 

Let op hoe die boom se vrugte op drie maniere aantreklik was vir haar.  Dit was “goed om te eet”- 
d.w.s. dit was op fisiese vlak ‘n versoeking.  Dit was “mooi om na te kyk” – d.w.s. dit het haar op 
estetiese vlak bevredig.  Dit was ook “begeerlik omdat dit kennis kan gee”- d.w.s. dit was op 
intellektuele vlak uiters stimulerend.  Selfs vandag nog die basiese bestanddeel van elke liewe 
versoeking. 

Met haar optrede word sy die eerste rebel, die een wat in opstand kom teen God en sy goeie 
bedoelings met haar en sy skepping.  Die man val ook vir die versoeking en eet saam met haar van 
die vrugte, maar begaan daarmee eintlik ‘n groter sonde – as ‘n mens só ‘n onderskeid sou kon tref – 
want hy het in die eerste plek die opdrag gekry om nie van die boom van alle kennis te eet nie, en 
het sy rol as beskermer en bewaarder nie net van die tuin van Eden, maar ook van sy vrou in hulle 
gelyke vennootskap gefaal.   

Die sonde van die tuin word dus in die eerste en laaste instansie met Adam self geassossieer, soos 
Paulus later in Romeine sou argumenteer.  In Adam het die hele menslike geslag gesondig.  Die effek 
op Adam en Eva is onmiddellik sigbaar in hulle verhoudings.  Hulle word skaam vir mekaar.  Hulle 
word skaam vir God.  Skuld verplaas die onskuld in hulle bewussyn van hulleself en hulle plek in 
hierdie wêreld.  En hulle verbeur die voorreg van die Metgesel wat hulle in alle wysheid wou begelei.  

Psalm 32 – Vergifnis seën jou met ’n veranderde lewe 

Vergifnis oorheers die Psalm.  En dit help om die Psalm te lees aan die hand van die Selas.  Dit gee vir 
jou ’n aanduiding van die gedagte eenhede van die Psalm en waar ’n mens as’t ware eers tot 
stilstand moet kom, voor jy verder lees-bid.  Ek het dit tentatief só opgedeel met ’n opskrif vir elke 
beweging van die Psalm. 

32:1-4 – Daar is groot seën in sonde belydenis 

Dawid skets op diepsinnige manier dat sonde belydenis en vergifnis  ’n mens regtig gelukkig maak.  
As jy ervaar dat die boek van jou lewe skoongemaak word van alles wat skadelik en skandelik is, dan 
lewe jy eers regtig! Dit is waarom die wegsteek of ontkenning van sonde so destruktief is – dit krap 
jou binneste om (en jou liggaam – die woord “uitgeteer” kan ook “oud-word” beteken) en hou jou 
gevange.   

32:5 – Sondebelydenis maak jou vry 

Sondebelydenis maak jou vry en bring jou binneste tot bedaring.  Selfs al sou jy steeds moet boet vir 
iets wat jy verkeerd gedoen het, gee vergifnis jou die vermoë om dit kop omhoog te doen.  

32:6-7 – Vergifnis gee jou vrymoedigheid 

Vergifnis gee almal die vrymoedigheid om God as skuilplek op te soek en te ervaar. 

32:8-11 – God leer dié wat vergifnis ontvang het en omvou hulle met sy liefde 

Vergifnis is egter net die poort tot ’n veranderde lewe.  God wil vir Dawid leer oor die pad wat hy 
moet volg, sodat Hy sy oog oor hom kan hou.  God wil nie vir hom beheer soos ’n mens ’n perd of 
muil met ’n stang in die bek moet beheer nie, maar in verhouding met hom lewe. 

Vir dié wat ja sê vir só ’n lewe, ervaar dat God hulle met sy liefde omvou (vers 10)!  En dit is die 
aanleiding tot ’n lewe van lof aan God in die byeenkoms van die regverdiges. 
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Romeine 5: 12-19 – Vryspraak verlos ons van die dood wat die erfsonde bring 

Hoofstuk 5-8 spel die gevolge van God se vryspraak in ons lewe uit.  Daar is nou vrede tussen ons en 
vrye toegang (Heb 10:19) tot God.  Let op hoe Paulus nou ook meesal praat van ons en nie jou of 
julle soos in die eerste paar hoofstukke nie, waarmee hy die gemeenskap van die gelowiges 
beklemtoon wat God geskep het tussen hulle.    Let ook op hoe hy weer van die drietal: geloof (x2), 
hoop (x3) en liefde (x2) praat, maar dus die klem hier meer op die hoop laat val. 

5:12-21: Paulus keer terug na die onderwerp van die sonde, maar sit vir die eerste keer Adam op die 
tafel om daarmee die universele reikwydte van die sonde sowel as die vryspraak te illustreer.   

Hierdie is een van die kerngedeeltes wat die erfsonde se bestaan motiveer.  In Adam se sonde as die 
simboliese beginpunt van die menslike geslag het alle mense deel.  Adam se sonde het die dood 
gebring vir alle mense. 

Adam – die oorsprong van die menslike geslag – word egter met Christus gekontrasteer – die 
oorsprong van die nuwe menslike geslag – wat die lewe moontlik maak vir alle mense.  Jesus is in ’n 
baie spesifieke sin die nuwe mens waaruit God die nuwe mensheid laat voortspruit.  En deur Hom 
voer die genade nou heerskappy eerder as die dood met die heerlike vooruitsig dat dit tot die ewige 
lewe lei. 

Ietsie meer oor die erfsonde 

Die idee van die erfsonde kom van die besinning van veral Dawid in Psalm 51 en Paulus in die brief 
aan die Romeine 1-8.  Kyk veral na Romeine 5 waar Paulus dit met Adam in verband bring. Dit het 'n 
neerslag gevind in die teologie van Irenaus wat die eerste verwoording daarvan gepubliseer het 
in Against Heresies, sowel as in Augustinus se City of God waarin hy onder andere gesê het:  

"Even infants are born sinners, not by their own act, but because of their origin.”  

Die Hervormers Luther en Calvyn het dié idee in hulle teologie opgeneem wat uiteindelik 'n neerslag 
in al drie Gereformeerde belydenisskrifte gevind het.  

Calvyn skryf in sy Institusie die volgende daaroor in Book II. chap. i:  

"Therefore original sin is seen to be an hereditary  depravity and corruption of our nature diffused 
into all parts of the soul ... wherefore those who have defined original sin as the lack of the original 
righteousness with which we should have been endowed, no doubt include, by implication, the whole 
fact of the matter, but they have not fully expressed the positive energy of this sin. For our nature is 
not merely bereft of good, but is so productive of every kind of evil that it cannot be inactive. Those 
who have called it concupiscence [a strong, especially sexual desire, lust] have used a word by no 
means wide of the mark, if it were added  (and this is what many do not concede) that whatever is in 
man from intellect to will, from the soul to the flesh, is all defiled and crammed with concupiscence; 
or, to sum it up briefly, that the whole man is in himself nothing but concupiscence."  

Luther skryf in sy kommentaar op Romeine as volg daaroor:  

“But what, then, is original sin? According to the Apostle it is not only the lack of a good quality in the 
will, nor merely the loss of man’s righteousness and ability. It is rather the loss of all his powers of 
body and soul, of his whole outward and inward perfections. In addition to this, it is his inclination to 
all that is evil, his aversion against that which is good, his antipathy against light and wisdom, his 
love for error and darkness, his flight from and his loathing of good works, and his seeking after that 
which is sinful. Thus we read in Psalm 14:3: “They are all gone aside, they are all together become 
filthy; there is none that doeth good, no, not one”; and in Genesis 8:21: “The imagination of man’s 
heart is evil from his youth.” Actual sins essentially consist in this that they come from out of us, as 
the Lord says in Matthew 15:19: “Out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, 
fornications, thefts, false witness, blasphemies.” But original enters into us; we do not commit it, but 

http://bybelskool.com/psalm-51-wees-my-genadig-o-god/
http://bybelskool.com/romeine-5-vryspraak-lei-tot-vrede-en-vrye-toegang/
http://www.newadvent.org/fathers/0103.htm
http://www.newadvent.org/fathers/1201.htm
http://www.ccel.org/ccel/calvin/institutes/
http://www.christianity.com/bible/commentary.php?com=luth&b=45
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we suffer it. We are sinners because we are the sons of a sinner. A sinner can beget only a sinner, 
who is like him.”  

Die leer van die erfsonde bely dus: dat ons nie sondig is omdat ons sonde doen nie, maar dat ons 
sonde doen omdat ons sondig is.  Ons wil is gebonde vanweë ons sondige natuur en moet deur die 
Heilige Gees verlos word om God se genade in Christus te ontvang. Dit is 'n sleutelbegrip vir die 
verstaan van sondigheid as iets waarmee ons gebore word, soos ook in ons doopformulier 
geformuleer word.  

Hier is die direkte aanhalings uit ons belydenisskrifte.  

Nederlandse Geloofsbelydenis 

Artikel 15  

DIE ERFSONDE  

Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike 
geslag uitgebrei het. Dit is 'n verdorwenheid van die hele natuur en 'n oorgeërfde gebrek waarmee 
selfs die klein kindertjies in die moederskoot besmet is. Dit is hierdie wortel wat in die mens 
allerhande sondes laat uitspruit. Dit is daarom so afskuwelik en gruwelik voor God dat dit rede 
genoeg is om die menslike geslag te verdoem. Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet 
gemaak of volkome uitgeroei nie, aangesien die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid 
opborrel soos water uit 'n giftige fontein. Dit word die kinders van God ewenwel nie tot 
verdoemenis toegereken nie maar deur sy genade en barmhartigheid vergewe. God vergewe nie 
sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie maar wel sodat die besef van hierdie 
verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die verlange om van hierdie liggaam van die dood verlos 
te word, Ons verwerp hiermee die dwaling van die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks 
anders as uit navolging ontstaan nie.  

Ps. 51:7; Rom. 3:10; Joh. 3:6; Gen. 6:3; Ef. 2:5; Job 14:4; Rom. 5:14; 7:18-19.  

Heidelbergse Kategismus 

10 Vraag: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly?  

Antwoord: Nee, glad nie; inteendeel, sy toorn is verskriklik (a) sowel oor die erfsonde as oor die 
sonde wat ons self doen: Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf (b). 
Hy het immers gesê: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om 
dit te doen nie (c).  

(a) Gen 2:17; Rom 5:12. (b) Ps 50:21; 5:6; Nah 1:2; Eks 20:5; 34:7; Rom 1:18; Ef 5:6. (c) Deut 27:26; 
Gal 3:10.  

Dordtse Leerreëls 

Hoofstuk 2:  

DIE DOOD VAN CHRISTUS EN DIE VERLOSSING VAN DIE MENSE DEUR SY DOOD  

As deel van die regsinnige leer: 

8. Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat 
die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy Seun al die 
uitverkorenes tot voordeel sal strek. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigende 
geloof geskenk om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak. Dit wil sê: Dit was die wil van God dat 
Christus deur die bloed van die kruis - waarmee Hy die nuwe verbond bevestig het - uit elke volk, 
stam, geslag en taal húlle en hulle alleen kragdadiglik sal verlos, wat van ewigheid af tot die saligheid 
uitverkies en deur die Vader aan Hom gegee is. Ook was dit die wil van God dat Christus aan hulle 
die geloof sal gee wat Hy, soos ook die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, deur sy 
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dood vir hulle verwerf het. Verder, dat Hy hulle van al hulle sondes - sowel die erfsonde as die 
daadsonde wat náá en vór die geloof begaan is - deur sy bloed sal reinig. Ten slotte, dat Hy hulle tot 
die einde toe getrou sal bewaar, en uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in heerlikheid by Hom sal 
neem.  

As deel van die verwerping op grond van die regsinnige leer: 

5. Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Alle mense is in die staat van die versoening en 
in die genade van die verbond opgeneem, sodat niemand vanweë die erfsonde aan die verdoemenis 
skuldig is of verdoem moet word nie, maar dat alle mense van hierdie sondeskuld vry is.  

Die Sinode leer: Hierdie mening is in stryd met die Skrif wat verklaar dat ons van nature kinders van 
die toorn is (Ef 2:3).  

Hoofstuk 3 en 4:  

DIE VERDORWENHEID VAN DIE MENS, SY BEKERING TOT GOD EN DIE WYSE WAAROP DIT PLAASVIND  

As deel van die verwerping op grond van die regsinnige leer: 

1. Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: 'n Mens kan eintlik nie sê dat die 
erfsonde alleen voldoende is om die hele menslike geslag te veroordeel of om tydelike en ewige 
strawwe te verdien nie.  

Die Sinode leer: Hulle weerspreek immers die apostel wat sê: Deur een mens het die sonde in die 
wêreld ingekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, 
omdat almal gesondig het (Rom 5:12): en: Die oordeel was uit één tot veroordeling (Rom 5:16), en: 
Die loon van die sonde is die dood (Rom 6:23).  

6-12 Maart 2017 

Johannes 3:1-17 – As iemand nie van bo-af gebore word nie 

Preekteks 12 Maart 

Die perikoop vorm deel van Johannes 2:23–3:36.  Drie reaksies op Jesus word in hierdie gedeelte 
vertel: 1) mense wat tot geloof in Hom kom op grond van die wondertekens wat Hy gedoen het – 
2:23-25, en 2) die gesprek wat Nikodemus, die Fariseër en bekende leermeester, met Jesus een nag 
kom voer het – 3:1-22 en 3) die getuienis van Johannes die Doper oor Jesus – 3:22-36.   

Let op dat die wonderteken van die water wat in wyn verander is, verband hou met die persoonlike 
geloofsvernuwing wat in die beoordeling van die wondergelowiges sowel as die geloofsgesprek met 
Nikodemus aangeroer word.  Net so hou die reiniging van die tempel verband met die 
godsdiensvernuwing wat in die gesprek met die Samaritaanse vrou by die put net hierna in hoofstuk 
4 aangeroer sal word. 

Die Paasfees in Jerusalem is die agtergrond vir die eerste twee gedeeltes.  Die getuienis van 
Johannes die Doper vind in die platteland in Enon naby Salim by die Jordaan plaas. 

3:1-22: Nikodemus kom in die nag – dit kan wees om uit die oog van die Joodse Raad te wees of net 
bloot om ’n ononderbroke gesprek te hê – om met Jesus gesprek te voer, interessant genoeg, ook 
oor die wondertekens wat Jesus doen.  Hy sit sy kaarte op die tafel, en sê, God moet by Jesus wees, 
anders sal Hy nie hierdie wondertekens kan doen nie. 

Jesus se antwoord is dat niemand die koninkryk van God kan sien, as hy of sy nie anothen gebore 
word nie. Die Griekse woord wat Jesus hier gebruik, kan twee betekenisse hê: opnuut of van bo. 

 Dit is uit vers 5 -8 duidelik dat Jesus die woord anothen in die betekenis “van bo” gebruik.   
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 Dit is uit Nikodemus se antwoord duidelik dat hy die woord anothen  in die betekenis van 

“opnuut” verstaan. 

Jesus se gebruik van anothen wil dus sê, jy kan God en sy koninkryk net sien as jy deur God 
aangeraak word, as geloof in jou hart deur Hom aangesteek word, as jy kindskap as ’n gawe van 
Hom ontvang. 

Nikodemus is dus verward met Jesus se antwoord, en vra hoe ’n mens “opnuut”, “’n tweede keer” 
gebore kan word (waarvandaan ons interpretasie van wedergeboorte kom, wat eintlik foutief is, 
gegewe Jesus se antwoord).  Jesus antwoord hom dan dat daar ook ’n geestelike geboorte moet 
wees.   

 Die eerste geboorte is uit water – menslik (sommige interpreteer dit as die doop, maar vers 

6 wys dat die natuurlike geboorte is wat met die water bedoel word).   

 Die tweede geboorte is uit Gees – geestelik.  Dit doen die Gees in ’n mens se lewe.   

Nikodemus sou moes leer om nie langer “van onder” af oor dinge te dink nie, maar “van bo” af. 

Nikodemus se volgende vraag: “Hoe is dit moontlik?” dek dan die tafel vir ’n uitgebreide antwoord 
van Jesus waarin hy uitbrei oor die raakvlakke tussen God se wêreld en die aardse wêreld  wat met 
mekaar in stryd is:  

 die aardse vs die hemelse,  

 die wat glo vs die wat nie glo nie,  

 die verlorenes vs mense wat die ewige lewe kry,  

 veroordeeldes vs gereddes,  

 die lig vs die duisternis.   

En die spilpunt waarom alles draai, is die reaksie op Jesus, die een wat uit die hemel kom sodat 
elkeen wat in Hom glo die ewige lewe kan hê.  Dié wat nie glo nie, bly in die duisternis wat hulle 
verkies. 

Dit alles word begrond in die liefde van God, die sentrum van die spilpunt, by wyse van spreke.  God 
gee sy enigste Seun, doen afstand van sy innige verhouding met Hom, gee Hom oor aan die dood 
aan ’n kruis (“verhoog” aan die kruis), omdat Hy ’n passie het vir verlorenes.  Hy kan dit nie oor sy 
hart kry dat mense verlore sal gaan nie, en gee liewer sy eie Seun aan verlorenheid oor, sodat Hy die 
ewige lewe kan gee aan dié wat in Sy Seun glo. 

God is dus nie op die veroordelingspad nie, maar op die liefdespad.  Dat daar dan nog mense is wat 
verlore gaan, is te wyte aan hulle eie voorliefde vir die duisternis, en hulle weiering om na die lig te 
kom wat Hy gestuur het. 

Let op hoe Jesus Nikodemus aanspreek oor hulle verskil oor aardse dinge (Jesus verwys hier na hulle 
verskil oor die woord anothen wat Nikodemus as “opnuut” en Jesus as “van bo” verstaan), wat 
beteken dat dit byna onmoontlik raak om oor hemelse dinge te praat .   

Die einde van die gesprek word nie vertel nie.  Ons lees egter dat Nikodemus hierna vir Jesus opkom 
in die Joodse Raad (7:50), en die mengsel van mirre en aalwyn bring om Jesus se lyk mee te balsem, 
voorsien (19:39).  Dit maak dit waarskynlik dat hy ’n gelowige word, een van die weiniges uit die 
skare van wondergelowiges. 

Die metafoor van die koperslang op die paal in die woestyn (Num 21:9) word gebruik om die 
noodsaak van geloof te illustreer. Net soos die Israeliete gesond geword het van die slanggif as hulle 
na die koperslang op die paal van Moses kyk, so kry gelowiges die ewige lewe as hulle glo in Jesus as 
die Seun van die mens. 
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Genesis 12:1-4a – God roep vir Abraham na die land wat Hy vir hom sal aanwys 

Abraham is die oorgangsfiguur tussen die oergeskiedenis en die patriargale geskiedenis. Genesis 12-
50 fokus ná die oergeskiedenis op die verhale van die drie aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob en 
hulle nageslag.  Hierin is Josef, die seun van Jakob, ‘n belangrike oorgangsfiguur na die tyd van 
slawerny in Egipte.  Hy is die hoofkarakter in die  verhaal van Genesis 37-50. 

Genesis 11:27-32 het reeds met Abraham se geslagsregister die drie hoofkarakters van die Abraham 
verhaal van Genesis 12-25 aan ons voorgestel: Abraham, Sarai, en Lot.  Die verhaal wat die ontstaan 
van die verbondsvolk in die volgende hoofstukke aan die orde stel, word aan die hand van alles wat 
met hulle gebeur het in hulle verhouding met God, mekaar en die nasies rondom hulle vertel. 

God roep vir Abraham – 12:1-9 

Die eerste drie verse vertel vir ons in diepsinnige taal van die eerste roeping wat ‘n mens direk van 
God af ontvang.  Adam was met God in gesprek.  Henog het met God gewandel.  Noag het God se 
opdragte uitgevoer.  Maar Abraham word direk geroep vir ‘n baie spesifieke en omvattende taak, 
iets waarvan die impak nie net ‘n volk tot stand sou bring nie, maar drie godsdienste ingrypend sou 
beïnvloed: die Judaïsme, die Christendom en Islam. 

Let op hoe Abram – sy naam is nog nie verander na Abraham nie soos dit met die besnydenis en 
verbondsluiting in Genesis 17 sou gebeur – uit die bekende omgewing van die Persiese Golf geroep 
word na ‘n onbekende land wat die Here vir hom sou aanwys.  ‘n Mens lei af dat dit in die proses 
duidelik geword het dat dié land Kanaän sou wees, soos reeds in Genesis 11 met die aanvanklike 
trek van Tera vermeld word.  Maar aanvanklik was dit ‘n roeping wat ‘n gehoorsaamheid gevra het 
sonder dat daar te veel detail uitgespel is. 

Abram moet sy eie land, sy eie mense en selfs sy familie – behalwe sy vrou en sy broerskind Lot – 
verlaat in die hoop dat die Here sy belofte sal waarmaak dat hy ‘n groot nasie sal word op ‘n ander 
plek as sy eie omgewing, en dat God hom sal seën en ‘n man van groot betekenis sal maak. 

Daaraan word gekoppel ‘n verdere opdrag wat saamhang met God se seënende gedrag in Genesis 1-
11, maar wat nou aan vervulling deur die impak van ‘n geroepene gekoppel word: “Jy moet tot ‘n 
seën wees.  Ek sal seën wie jy seën, en hom vervloek wat jou vervloek.” Trouens: “In jou sal al die 
volke van die aarde geseën wees.” 

Daarmee word Abram se verhaal gekoppel aan die oergeskiedenis waarin God die seënende en 
straffende God was.  Hy word nou die een in wie seën en straf ervaar sal word.  Daarmee word ‘n 
ander dimensie in die verhaal van God met die aarde oopgemaak.  Hy gee sy seënende genade vir 
hierdie wêreld deur die seënende invloed van die geroepe Abram. 

Abram gee gehoor aan dié roeping van God en trek saam met sy vrou en broerskind uit Haran met al 
hulle besittings en slawe.  Met hulle aankoms in Kanaän verskyn die Here aan hom by die 
aanbiddingsplek by Sigem en bevestig dat dít die land is wat God aan hom en sy nageslag gee.  ‘n 
Merkwaardige belofte aan iemand wat nog geen kind of kraai het nie, en eers baie later kinders sou 
hê.  Ismael is vir Abram op 86 gebore en Isak op 100 jaar oud. 

Nadat Abram ‘n altaar vir die Here gebou het, het hy deur die land getrek en al gaande na die 
Suidland toe versit en telkens die Here aangeroep. 

Boodskap 

Die eerste elf hoofstukke van Genesis het ‘n prentjie geteken van ‘n wêreld wat dit nie regkry om 
met God in ‘n volhoubare geloofsgemeenskap te leef nie.  Die enkele verhale van hoop – Set, Henog 
en Noag – word oordonder deur die verhale van wanhoop – Kain, “hemelwesens”, en die toring van 
Babel. 
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God se bedoeling met die mens word egter nie deur die verhale van wanhoop gedwarsboom nie.  In 
sy genade tree Hy in en roep vir Abram om in hom en sy nageslag die verhale van wanhoop te 
herskryf, om in ‘n volk wat aan Hom behoort die nasies van die hele wêreld te seën, en daardeur die 
mensdom te verlos. 

Daarom stuur Hy vir Abram na Kanaän om aan Sy opdrag om die aarde te bewoon, uiting te gee.  Let 
op dat dieselfde opdrag nie later ook gegee word aan Isak of Jakob nie, ook nie later aan Josef en die 
res van die Israeliete nie.  Nét Abram moet trek, die res van sy nageslag moet bly waar hulle is.   

Selfs wanneer dit nodig is om ter wille van droogte of vanweë ongehoorsaamheid die vreemde in te 
trek of daarheen weggevoer te word, bly die verbintenis aan die grondgebied waar God hulle 
geplaas het.  Want dít is die plek waar God hulle wil seën en wil koester en wil laat ontwikkel en wil 
gebruik. 

Maar, dit is nie al nie.  God seën nie vir Abram om ’n eksklusiewe nasie te skep, een wat al God se 
goedheid kan ervaar, en die res van die wêreld word net aan hulle eie genade oorgelaat nie. 

Nee, God seën vir Abram met land en nageslag SODAT hy tot ’n seën kan wees vir die ander nasies, 
die nasies wat God ook wil seën. 

Die Here wil met die nageslag van Abram ’n ontmoetingsplek skep waar Hy Homself aan ander kan 
bekendstel, waar Hy kan woon en Sy genade en goedheid kan demonstreer en deur Abram se 
nageslag kan aangee na ander.  Dit sien ons regdeur die res van die verhale van Genesis. 

 Dit is waarom God vir Abram lei om Lot nie teë te staan toe hy die beste deel van die land vir 

homself kies nie, want God wil vir Lot ook seën (Gen. 13).  Abram se hantering van Lot het 

dus ’n seënende effek op Lot en sy nageslag en verseker dat hulle ook ’n plek sal hê om in te 

ontwikkel. 

 Dit is waarom God vir Abram lei om Lot te gaan verlos uit die penarie waarin hy beland toe 

hy ontvoer word (Gen. 14).  God ontferm hom dus oor dié een wat eintlik met Abram in 

konflik was en red hom ten spyte daarvan dat Abram en Lot se paaie uitmekaar geloop het.   

 Dieselfde gebeur wanneer God die goddelose Sodom en Gomorra wil uitwis (Gen. 19).  Op 

Abram se voorbidding vir Lot, red God vir Lot.  Trouens, ek dink Abram kon bid vir Lot, 

omdat God reeds twee keer vir hom gelei het om vir Lot te red.  Abram is dus tot ’n seën vir 

’n ander nasie, eintlik nasies, gegewe die feit dat die Moabiete en Ammoniete uit Lot se 

nageslag voortgekom het. Trouens, Rut, ’n Moabiet, word later ingesluit in die 

geslagsregister van die Verlosser van die wêreld, wat net wys hoe ver die seën gestrek het. 

 Dieselfde gebeur wanneer God vir Abram lei om Hagar te laat gaan met die uitdruklike 

belofte dat God Hagar sal seën omdat Ismael Abram se kind is, al stuit die verhaal ‘n mens 

op ‘n sekere vlak teen die bors (Gen. 16).  Ismael is nie ’n weggooikind nie en sy nageslag nie 

’n weggooinasie nie. 

God seën Abram sodat hy tot ’n seën kan wees – en beide God se seën en Abram se seën is sigbaar 
op vele wyses in die ontplooiing van die verhaal. 

Daarmee het ons ’n patroon gekry van hoe God met ons ook wil werk.  Dít is fundamenteel tot die 
Christelike lewe.  Soos Abram deur God gebruik is, só is Christus deur God gebruik.  Soos Christus 
deur God gebruik is, só gebruik God vandag nog die Christelike geloofsgemeenskap, Sy liggaam. 

God het vir ons as individue en as gemeente ook ’n ruimte gegee waarin Hy ons seën.  Hy het ons ’n 
roeping gegee om ander tot ’n seën te wees. 

My gebed is dat ons ook soos Abram sal gehoorsaam en ons roeping enduit sal uitvoer.  Dit beteken 
dat ons na God se stem sal moet luister om sy roeping vir ons lewens te identifiseer en uit te voer – 
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persoonlik en in die gemeente.  Soms sal dit ook beteken dat daar Lotte en Hagars oor ons pad sal 
kom wat ons met deernis en menswaardigheid sal moet hanteer.  Bowenal sal ons die ruimte wat 
God ons gee met passie moet benut sodat ons die roeping wat Hy vir ons het met oorgawe kan 
nakom. 

Geseën om te seën – dít is ons motto vir die lewe. 

Psalm 121 – God, jou Beskermer, slaap nie 

Die Psalm verwoord die bewussyn van pelgrims dat hulle nie op hulle eie die gevaarlike tog na 
Jerusalem kan aanpak, sonder dat die Here as hulle Beskermer optree nie.  Trouens, sy beskerming is 
nodig in elke faset van die lewe. 

Die Psalmis kyk dus op na die berge en vra amper op ‘n retoriese wyse vanwaar sy hulp sal kom.  En 
antwoord onmiddellik dat dit van die Here, die Skepper (Maker) van die hemel en die aarde af sal 
kom.   

Die berge kan op verskillende maniere geïnterpreteer word (negatief of positief): 

 Dit kan die fisiese berge wees wat ‘n uitdaging was op hulle reis (vgl. Ps. 23:4 se “donker 

klowe”) (negatief). 

 Dit kan ook die berge van die ”gode” wees wat as ‘n bedreiging geskets word, waarteen die 

Skepper van die hemel en die aarde die beskerming kan bied (negatief). 

 Dit kan die berge van Jerusalem wees waarop die tempel gebou was as simbool van God se 

teenwoordigheid (positief). 

Die beskrywing van God is dan met die negatiewe interpretasie 'n uitkoms in gevaar, en met 'n 
positiewe interpretasie die bron van die uitkoms in gevaar. Hoe dit ook al sy, die Psalm besing dus 
die beskerming van die Here teen fisiese en geestelike gevaar.  Regdeur word die klem daarop 
geplaas.  Ses keer word verskillende verbuigings van die Hebreeuse woord beskerm of wag hou 
(sjâmar) gebruik wat op God se beskerming van die pelgrims van toepassing gemaak word. 

Dié Psalm bely dus ‘n God wat op omvattende wyse vir sy mense sorg.  Hy is paraat in elke 
omstandigheid wat hulle kan tref.  En Hy doen dit: “nou en vir altyd”: 

 Twee keer word gesê dat dié Beskermer van Israel nie insluimer of slaap nie, d.w.s Hy sal dus 

nie toelaat dat jou voet struikel nie. Hy is met jou in alles wat jy doen (121:3).  GOD LAAT NIE 

TOE DAT JY STRUIKEL NIE. 

 Die Beskermer doen dit nou en vir altyd, d.w.s. Hy sal nie soos ‘n wag op diens aan die slaap 

raak nie.  Hy is dus met jou selfs wanneer jy slaap  (121:4,8).  GOD HOU ALTYD WAG OOR 

JOU. 

 Hierdie Beskermer is soos die skaduwee aan jou regterhand, d.w.s. as jy jou skild in jou 

linkerhand hou, soos soldate dit gewoonlik gedoen het, sal Hy aan jou onbeskermde kant die 

wag hou.  Hy is daar waar jy nie kan bykom nie (121:5).  GOD SORG VIR JOU TEEN 

ONVOORSIENE AANVALLE. 

 Hierdie Beskermer sorg dat die son jou nie bedags “dodelik tref” nie en snags ook nie die 

maan nie (121:6).  Die son en maan is baie keer met “gode” verbind.  Dit kan ook as 

metafore staan vir alles wat ‘n mens kan tref regdeur die dag.  God is dus daar waar jy nie 

noodwendig beheer het nie.  GOD SORG VIR JOU TEEN BOSE AANVALLE. 

 Die Beskermer beskerm teen alle onheil wat jou lewe bedreig.  Hy is daar waar jy geen 

impak kan maak uit eie krag nie (121:7).  GOD SORG VIR JOU IN ALLE ONHEIL. 
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 Die Beskermer sorg vir jou uitgaan en jou terugkoms, d.w.s. wanneer jy van die huis af 

weggaan en wanneer jy daarheen terugkeer (121:8).  GOD SORG VIR JOU OP ELKE REIS. 

Jy kan dus vandag ingaan met dié versekering van God as Beskermer.  Daar is nie ‘n beter belofte as 
dít nie.  Jy kan op Hom staatmaak en van Hom afhanklik lewe.  Hy is in staat om vir jou te sorg. 

In die NT word dié belydenis uitgebrei dat hierdie beskerming van God nie net met aardse 
beskerming te make het nie, maar veral met die beskerming vir God se koninkryk.  Ons oog is dus nie 
meer soseer op die aardse Jerusalem gerig nie, maar op die hemelse Jerusalem.  Ons kan dié Psalm 
dus ontvang as ‘n belofte dat die Here ons sal beskerm om in sy hemelse koninkryk aan te kom.  
Soos Paulus dit ook bely: “Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk 
bring. Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid! Amen.” (2 Tim. 4:18). 

Romeine 4:1-5, 13-17 – Die genade van geloof 

Paulus roep drie OT figure op as bevestiging van sy standpunt dat God se vryspraak, sy genade 
(4:16), deur geloof ontvang word: Abraham, Dawid en Moses. 

4:1-12: In die eerste perikoop fokus hy op Abraham en Dawid. 

Met die aanhaling uit Gen 15:6 bevestig Paulus dat Abraham God se vryspraak gekry het deur die 
geloof.  Hy het nie daarvoor gewerk nie, en kon ook nie staatmaak op sy wetsonderhouding nie – dié 
is immers eers in die woestyntyd aan die volk gegee.  “Abraham het in God geglo, en God het hom 
vrygespreek.” Die besnydenis was ’n teken van die vryspraak deur die geloof en nie andersom nie 
(4:11). 

Net so haal Paulus vir Dawid in Ps 32:1-2 aan om vryspraak buite wetsonderhouding om te bevestig.  
Dié uitspraak het betrekking op dié wat besny is, sowel as dié wat nie besny is nie. 

4:13-25: In die tweede perikoop fokus Paulus op Abraham se nalatenskap (vgl Galasiërs waar hy net 
so ’n belangrike rol speel) in kontras met dié van Moses. 

Let op hoe Paulus hier nie net oor die vryspraak praat nie, maar oor die gevolge daarvan: Abraham 
en sy nageslag het die belofte ontvang dat hulle die wêreld as besitting (“erfgenaam van die 
kosmos”) sou ontvang.  Dit is ’n droom-belofte, dié visie waaraan gelowiges, veral in swaar tye, 
vasgehou het, ’n visie op ’n nuwe volkome werklikheid waar die vryspraak in sy volle konsekwensies 
geniet kan word, en waar die sonde en die gevolge van die sonde geen invloed meer sal hê nie. 

Paulus wys egter weereens onomwonde enige verdienste vir hierdie belofte op grond van 
wetsonderhouding af, en daarmee ’n lewe gebaseer op die nalatenskap van die wet van Moses.  
Vryspraak sowel as die belofte word uit genade gegee, deur die geloof (4:16). Geloof is ’n leë hand 
wat na God uitgesteek word, waarmee die genade van vryspraak uit God se hand ontvang word. 
Anders sou geloof sy betekenis verloor en die belofte sy krag.  Daarmee staan hy direk teenoor die 
werkheiligheid van die Joodse interpretasie van Abraham. 

Maar daar is meer.  Daardeur kon Abraham die vader van baie nasies word (Gen 17:5) en kon hulle 
deel in die genade van geloof.  Let op hoe die beskrywings van God gekoppel word aan Abraham se 
geloof.  Dit is asof die openbaring van God net sigbaar is vir die geloofsoog. 

Nog dieper: Abraham se geloof kom ooreen met die beskrywings van God.  God maak dooies 
lewend; Hy bring dinge uit niks uit (ex nihilo) tot stand.  Net so het Abraham aan die belofte van God 
dat hy ’n kind sou hê vasgehou, al was sy liggaam gedaan en Sara al te oud (vgl Hebr 11:11-12).  Dit is 
asof hy ’n kind uit die niks uit in aanskyn geglo het, omdat hy aan die God vasgehou het wat juis 
sulke dinge kan doen!  (Dieselfde is natuurlik eintlik waar van die land as gawe van God en wat 
uiteindelik uitmond in die hemelse stad – vgl Hebr 11:8-10) 

Let op hoe Paulus, anders as wat hy tot dusvêr gedoen het (Rom 3:25-26), in vers 25 die vryspraak 
aan Jesus se opstanding verbind, eerder as aan sy kruisdood.  Dit is dus nie net die offerdood van 
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Jesus wat die vryspraak bewerk nie, maar ook sy opstandingslewe.  Dit is betekenisvol, omdat dit die 
opgestane Here is wat ’n teenswoordige krag in ons word om in die vryspraak te kan lewe (vgl Rom 
8:10-11 – “Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak 
… die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is”). 

Twee goed bly my by: 1) geloof wat vashou aan God, “toe daar geen hoop meer was nie” en 2) die 
belofte van die kosmos wat opnuut by my ’n verlange na God se toekoms vir ons aangesteek het.
   

13-19 Maart 2017 

Johannes 4:5-42 – Die Samaritaanse vrou aanbid Jesus en bring ’n hele dorpie na Hom 

toe 

Preekteks 19 Maart 

Let op dat Jesus se volgende gesprek ’n direkte gevolg is van die Fariseërs se kennisname van sy 
groeiende bediening, ’n bediening wat groter begin word as dié van Johannes die Doper, soos wat hy 
net in die vorige perikoop beskrywe het, sal gebeur. Hoewel dit nog onderbeklemtoon is, hoor ’n 
mens daarin ook die broeiende konflik met die leidende Joodse godsdienstige partye. 

Interessant genoeg is die leidende metafoor steeds dié van water – ons het alreeds kennis geneem 
van die verandering van water in wyn (Kana), die verwysing na gebore uit water (Nikodemus), die 
verwysing na die reiniging met water (Johannes die Doper) en nou die doop (Jesus).  En dít is presies 
dié metafoor wat in die verhaal van die Samaritaanse vrou die hoofrol gaan speel – ’n dors Jesus by 
die put, die water wat hy van haar vra, en die lewende water wat Jesus vir haar kan gee. 

Dat Jesus deur Samaria moes gaan (dei in die Grieks) is betekenisvol, omdat dit beteken het dat Hy 
met ‘n kortpad (Josephus sê dit was ‘n 3-dag reis) na Galilea sou reis – aan die westekant van die 
Jordaan, in plaas aan die oostekant daarvan.  Dit was nie iets wat die Jode maklik gedoen het nie, 
hulle het Samaria eerder vermy, omdat Samaritane as onrein beskou is as gevolg van hulle: 

 gemengde afkoms – na die verowering van die noordelike ryk deur die Assiriërs in die 7de vC 

het dié Samaritane wat agtergebly het, vermengd geraak met die ander volke wat deur die 

Assiriërs daar gevestig is – 2 Konings 17:24-41, en  

 hulle afwykende godsdiens – die Samaritane het net die eerste vyf boeke van die Hebreeuse 

Ou Testament as gesagvol aanvaar, met ’n paar wysigings, en ook van die afgodsgebruike 

van die ander volke wat in hulle gebied gevestig is, gevolg.   

Die Jode het die Samaritane (nasate van die voormalige Noordryk) dus as ‘n onsuiwer groep mense 
beskou en hulle gehaat omdat hulle, hulle volk (nasate van die voormalige Suidryk) en godsdiens 
verraai het. Daarom het die Jode uit hulle pad gegaan om Samaria en die Samaritane te vermy, wat 
gelei het tot die gesegde wat die vrou in vers 9 aanhaal: “Die Jode en die Samaritane gaan immers 
nie met mekaar om nie.” Dit word blykbaar vandag nog gebruik as mense ongelukkig is oor iets wat 
skeef loop. 

Die put van Jakob naby die dorpie Sigar is ‘n put wat Hy gekoop het van Hamor (Gen 33) en aan Josef 
gegee het op sy sterfbed (Gen 50), hoewel Josef dit nooit in besit geneem het nie.  Net sy bene is 
daar begrawe (Jos 24) nadat die volk die Beloofde Land in besit geneem het.  Dit was ongeveer 30 
meter diep.  ‘n Mens kan vandag nog water daar drink! 

Dat dit die sesde uur was, is ook betekenisvol.  Dit beteken dat dit 12 uur die middag was (‘n vorige 
weergawe van die nuwe Afrikaanse vertaling interpreteer dit verkeerdelik met ses uur die aand), 
omdat die Jode se dag met sonop begin het en die ure dus van 6 uur af (ons tyd) getel is.  In daardie 
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tyd het vroue boonop twee keer ‘n dag gaan water haal vir hulle huise, soggens en saans, wanneer 
dit koeler was.  Die Samaritaanse vrou gaan skep dus water op die warmste tyd van die dag.  Sy 
vermy dus die ander vroue van die dorp, miskien omdat sy verwerp gevoel het, of meer waarskynlik 
inderdaad ‘n verworpene was, sy het immers ook ‘n hele paar mans gehad! 

Blykbaar was daar nog boonop ‘n ander put nader aan die dorpie, wat sy sou kon gebruik het.  Die 
water van Jakob se put was egter suiwerder ... en verder van die dorp af. 

Jesus is alleen, dit is in die middel van die dag, Hy is moeg en dors en hy het nie ‘n skepding om 
water uit die put te haal nie.  In een woord, Hy is kwesbaar in meer as een opsig.  Hy het die vrou 
nodig, en Hy kan in meer as een opsig in die moeilikheid kom, net omdat Hy met haar praat. Volgens 
Joodse tradisie mag ‘n Rabbi nie eers met sy eie vrou, dogter of suster gepraat het nie, laat staan 
nog as dit ‘n vreemde vrou was.   

Die uitspraak van Jesus oor lewende water (Jesus gebruik dieselfde metafoor ook in 7:38-9 op die 
huttefees) kan met verskeie Ou-Testamentiese dele in verband gebring word, waar die dors na God 
vergelyk word met ‘n dors na water (Ps 42:2; Jes 49:10; 55:1; 58:11; Jer 2:13; Sag 13:1). Die Here 
word self ook dikwels die bron (=fontein) van lewe genoem (Ps 36:10; Jer 2: 13; 17:13). Die Jode het 
ook van ‘n fontein (put) as lewende water gepraat (Gen 26:19). 

Jesus gebruik in vers 14 ‘n besondere vorm van die werkwoord drink wat op ‘n eenmalige handeling 
dui.  Sy bedoeling is dus: wie eenmaal drink van die water wat Ek hom gee, sal in alle ewigheid nooit 
dors kry nie.  In dié verband skryf Calvyn: “Die woorde van Christus weerspreek nie die feit dat 
gelowiges tot die einde van hulle lewe oorvloediger genade vurig begeer nie. Hy bedoel immers nie 
dat ons so drink dat ons van die eerste dag af volkome versadig is nie, maar wel dat die Heilige 
Gees ’n altyd vloeiende fontein is. Daar is dus geen gevaar van ‘droogte’ in die lewe van iemand wat 
van die geestelike water gedrink het nie”. 

Die feit dat die vrou saamgebly het met iemand op dié stadium verraai aan die een kant dat sy ‘n 
behoefte gehad het om ingesluit te word, beide ter wille van gemeenskap en ter wille van 
ekonomiese oorlewing, al was dit dan nou met ‘n opeenvolging van mans.  Maar aan die ander kant 
was die Joodse reël ook dat ‘n vrou nie meer as drie keer mag getrou het nie, al het die wet van 
Moses niks daaroor gesê nie.  Sy kon dus heel moontlik nie meer trou volgens Joodse gebruik nie.  
Ons moet ook onthou, dat net mans ‘n skeibrief kon gee vir vroue om van hulle te skei, maar nie 
vroue aan mans nie.  Vroue het dus baie min sê gehad in hulle verbintenisse met mans, wat beteken 
dat die man wat sy nou gehad het, se wense waarskynlik die deurslag gegee het vir haar “saambly”-
status. 

Die vete oor aanbiddingsplekke kom van die konflik tussen die Samaritaanse en die Joodse tradisie 
oor die korrekte aanbiddingsplek.  Die rede vir die konflik lê in die Here se opdrag aan Moses dat 
daar net een aanbiddingsplek moet wees (Deut 12:5) en dat Hy dit sal aanwys, maar, amper soos 
met Abraham, sonder om die plek uit te spel!  

 Die Samaritane het gereken dat Gerisim die aanbiddingsplek moet wees en die Jode (en Tenak 

tradisie) weer dat Jerusalem  as eksklusiewe aanbiddingsplek moet dien.   

 Die Samaritane het as steun vir hulle standpunt geglo dat Abraham sy eerste altaar daar gebou 

het (Gen 12:6-7), dat hy vir Isak op die berg Gerisim, naby Sigem, geoffer het (hulle lees in Gen 

22:2 die verwysing na die landstreek Moria as ‘n verwysing na die boom More [Afrikaanse 

vertaling het “waarsêersboom”] wat dit verbind met Gen 12:6-7) en dat Jakob boonop die 

stuk grond, waar die put geleë was, daar gekoop het (Gen 33:18-20).  Daarby moes die seën 

van die Here van Gerisim af afgekondig word met die Intog (Deut. 11:29; 27:4,12).  Dit was 

gevolglik genoegsame rede dat God daar aanbid moes word.   
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 Daarteenoor het die Jode Jerusalem as aanbiddingsplek aanvaar (vroeër bekend beide as 

Salem [Gen 14:18] en Jebus [Rigters 19:10] en later ook bekend as Sion [2 Sam 5:7]) omdat dit 

‘n integrale deel van die koninklike en tempel tradisie was (1 Konings 11:36).  

In verse 21 en 23 dui Jesus aan dat ‘n nuwe tydvak, ‘n nuwe uur aangebreek het (iets wat Hy al met 
sy reining van die tempel aangedui het, maar wat nou getransendeer word). Die ou vetes en grense 
gaan deurbreek word met ‘n nuwe tyd met nuwe reëls, nie meer die ou plekke van aanbidding nie – 
Jerusalem en die berg Sion nie – maar aanbidding deur die Gees.  

Dat Jesus ‘n onderskeid maak tussen die onkunde van die Samaritane en die kennis van die Jode 
(vers 22) het te make met die kleiner basis van die Samaritaanse Godsopenbaring (die Pentateug) en 
die breër basis van die Joodse Godsopenbaring (die Pentateug, die Profete, die Historiese boeke en 
die Wysheid- en kultiese literatuur). 

Jesus reframe die hele debat oor die regte aanbiddingsplek deur te verklaar dat dit nie meer op 
Gerisim óf Jerusalem sal wees nie!  God wil hê dat Hy deur die Gees en in waarheid, d.w.s. sonder 
bybedoelings en gebaseer op die Waarheid, Jesus, aanbid sal word.  God wil juis hê dat mense Hom 
só sal aanbid. 

Daar is ‘n interessante woordspel tussen die uitsprake van die vrou oor die aanbidding wat haar 
Samaritaanse voorvaders (vers 20) voorgeskryf het, en Jesus wat die regte aanbidding aan sy Vader 
(vers 21, 23 – ‘n woord wat min in die OT aan God verbind is: Jes 9:6, 63:16; 64:8; Jer 31:9) koppel. 

In ‘n interessante woordspel, wat reeds in vers 17-18 begin, as Jesus vir haar ‘n profetiese insig oor 
haarself gee, sê sy vir Hom dat sy sien dat Hy ‘n profeet is.   

Op Jesus se verdere antwoord dat sy Hom moet glo reageer sy met: “Ek weet dat die Messias kom, 
Hy wat ook die Christus genoem word” (die Samaritane het van die Taheb gepraat, die Hersteller).   

Ons hoor nie wat sy direk daarop te sê het nie, maar lei af in hierdie gedeelte, vers 28, dat sy die 
uitspraak van Jesus: “Dit is Ek” (vers 26) as ‘n moontlik radikale openbaring van God aanvaar, en 
gaan deel as ‘n getuienis met haar dorpie se mense dat Hy haar alles vertel het wat sy gedoen het.   

Sy verwys hier heel moontlik na Deut 18:18 waar die Messias-profeet as volg geskets word: “Ek sal ‘n 
profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde 
in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat Ek hom beveel.”   

Maar sy doen dit in die vorm van ‘n persoonlike getuienis, en raak so die eerste getuie van Jesus 
naas Johannes die Doper! In teenstelling met Nikodemus (hfst 3) wat eers later vrug (7:50 in die 
Joodse Raad waar Hy vir ‘n billike hantering van Jesus vra, en 19:39 in die tuin van Josef van Arimitea 
waar Jesus begrawe is) dra, toon die Samaritaanse vrou onmiddellik vrug in haar getuienis aan die 
dorpie. 

Ephraem, die Siriese kommentator sê: “ At the beginning of the conversation he did not make 
himself known to her, but first she caught sight of a thirsty man, then a Jew, then a Rabbi, 
afterwards a prophet, last of all the Messiah. She tried to get the better of the thirsty man, she 
showed dislike of the Jew, she heckled the Rabbi, she was swept off her feet by the prophet, and she 
adored the Christ” (aangehaal deur J.A. Findlay, Comm, 61 in Beasley-Murray, G. R. 2002 Word 
Biblical Commentary,  Vol 36, p. 66). 

En teenoor die eerste dissipels wat net enkelinge na Jesus gebring het (hfst 1), bring die 
Samaritaanse vrou ‘n hele dorpie!  Die dissipels kon hier ook net kos uit die dorpie vir Jesus bring, 
wat Hy toe nie eers geëet het nie, maar die Samaritaanse vrou ‘n hele gemeenskap van mense! 

Jesus verbind op kenmerkende Johannese manier sy werk aan God se werk (om sy wil te doen: 4:34; 
6:38; om God te eer: 7:18;  8:50; om sy werk te doen: 9:4; 10:37–38; 17:4; om sy opdrag uit te voer: 
12:49–50;  om te doen wat Hy beveel: 14:31; 15:10).  Hy wou God se werk voltooi. 
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Die opmerking “nog vier maande, dan is die oes daar” (vers 35) was ‘n spreekwoord wat kom uit die 
feit dat ongeveer vier maande verloop het vandat die laaste lande gesaai is totdat die oestyd begin.  
Die spreekwoord het eintlik beteken, daar is dus geen haas nie, want niemand kan die rypword van 
die oes bespoedig nie.  Jesus sluit hierby aan, maar beklemtoon daarteenoor die dringendheid van 
die huidige bedieningstaak, terwyl Hy en die dissipels moontlik almal na die aankomende Samaritane 
met hulle wit rokke (wat soos ryp koringare lyk) sit en kyk het:  “Kyk daar ... hulle is ryp vir die oes.“ 
(Die Bybel Verklaar). 

In ‘n verdere werking van die woordspel, reageer die dorpie se mense met geloof ( in vers 39, en 
later ook vers 41 en 42) wat hulle lei tot ‘n dieper wete (vers 42) dat Hy waarlik die Verlosser van die 
wêreld is. Die dorpie se mense verwys na hulle gesprek met Jesus (vers 42) met die woord logos 
waardeur die meer betekenisvolle inhoud daarvan op die voorgrond gestel word (vgl. by 1:2), terwyl 
na die vertelling van die vrou met die woord lalia, dit is gepraat, verwys word. Daaruit kan ‘n mens 
die afleiding maak dat daar ‘n kwalitatiewe onderskeid tussen die woorde van Jesus en die vrou is.  

Tog word haar woorde in vers 28 met die woord marturia uitgedruk en was dit dié woorde wat die 
dorpie tot inkeer begelei het.  Dus in vergelyking met die woorde van Jesus was die vrou se getuienis 
onvolledig, maar nietemin genoeg om hulle tot volle geloof te bring. 

Ek bly verstom dat hierdie vrou met soveel passie op Jesus reageer dat ’n hele dorpie hulle in geloof 
aan Hom verbind.  Dit stem my tot ontsag vir haar, maar natuurlik ook vir die impak wat Jesus op 
haar gehad het.  En ek bid dat my lewe ook iets daarvan sal wys – dat my passie vir Jesus baie mense 
tot geloof sal bring. 

Eksodus 17:1-7 – Water uit die rots 

Die Israeliete is nog steeds op pad na Sinai toe.  Let op hoe hulle op bevel van die Here van plek tot 
plek uit die Sinwoestyn tot by Refidim getrek het.  Maar, toe daar nie genoeg water was nie, het 
hulle met Moses rusie gemaak en gesê: “Gee jý vir ons water om te drink!” 

Moses se verweer dat hulle geduldig moet wees en die Here moet vertrou, laat hulle egter net met 
meer ongeduld en verwyte reageer.  Dit is Moses se skuld dat hulle uit Egipte getrek het.  Daarom 
dreig hulle hom só dat hy tot die Here moet roep. 

Let op hoe die Here steeds geduldig bly met die volk en selfs die leiers intrek om die wonderwerk 
van water voor hulle oë te laat gebeur.  Let ook op dat die hele gebeure in die teenwoordigheid van 
die Here gebeur: “Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots 
slaan, en daar sal water uitloop vir die volk om te drink.” 

Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel sodat die wonderwerk in hulle oë 
bevestig kan word as ‘n getuienis vir die toekoms.  Hy noem toe die plek Massa (op die proef stel) en 
Meriba (rusie) om as herinnering te dien aan die feit dat die volk die die geduld van die Here op die 
proef gestel het. 

Die Here is by hulle, is die boodskap van dié gedeelte, of hulle dit nou erken of nie.  Hy behou sy 
geduld, hoewel sy geduld ook grense het, veral wanneer die volk uiteindelik tot afgodery verlei 
word, soos ons later sal sien. 

Psalm 95 – Die Here is ons God, en ons is sy volk 

Psalm 95 val in twee duidelike dele uiteen: 

 ’n Oproep tot ’n loflied oor God – vers 1–7a 

 ’n Waarskuwing om nie hardkoppig en moedswillig te wees nie – vers 7b–11 
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Soos met die vorige twee Psalms was Psalm 95 ook geassosieer met die Sabbatsviering, hoewel dit 
nie formeel deel van die “Sabbatsweek” Psalms was nie.  Dit is in Joodse huishoudings gebruik as ’n 
intrede Psalm, veral die eerste 7 verse, met die aanvang van die Sabbatsritueel op ’n Vrydagaand.  
Dit is ook ’n baie geliefde Psalm om as toetredelied of loflied in die liturgie te gebruik. 

Oproep tot ’n loflied oor God – vers 1–7a 

Let op die drie woorde wat die oproep tot lof inlei: “Kom ...” (vers 1), “Laat ons ... gaan...” (vers 2), 
en “Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer ...” (vers 6), telkens gekoppel aan die verdere oproep 
tot lof en jubeling.  Dit beskryf die dinamiek van die liturgiese beweging tot lof van God, van buite 
die tempel, na die binnekant, en uiteindelik die neerkniel voor God in aanbidding. 

God word beskryf as die een wat redding gee, wat koning is oor al die gode, die Skepper van die 
dieptes van die aarde sowel as die kruine van die berge.  Dié God is ook die Herder wat die volk soos 
’n kudde skape versorg. 

Waarskuwing om nie hardkoppig en moedswillig te wees nie – vers 7b–11 

Die oorgang na die waarskuwing is amper brutaal eerlik.  Die profeet–priester draai nie doekies om 
nie.  Die liturgiese prosessie om aan God eer te betoon, beteken uiteindelik niks as dit nie gekoppel 
word aan gehoorsaamheid aan die Skepper– en Herder–God in die pad wat hulle met dié God in die 
lewe loop nie. 

Dié boodskap word met voorbeelde uit die verlede gerugsteun, en die volk opgeroep om die Here 
nie teleur te stel soos die geval was in die woestyn by Meriba en Massa nie waar die volk fout gevind 
het met God se pad van “waterskaarste” met hulle en die realiteit van sy teenwoordigheid by hulle 
bevraagteken het en Hom getoets het met die woorde: “Is die Here by ons of nie?” (Eks. 17:7 en 
Num. 20:13).  Dieselfde lot kan die aanbidders in die tempel tref as hulle nie luister na die Here nie 
en sy teenwoordigheid by hulle bevraagteken. 

Wees daarom nie hardkoppig en moedswillig soos hulle nie, anders sal julle ook nie die rus van die 
Here beleef nie, sê die Psalmis.  In die NT vind dié boodskap ’n neerslag in Hebreërs 3–4 waarin die 
gevaar van afvalligheid deur ongeloof uitgespel word met verwysing na beide Eks. 17 as Psalm 95.  
Nie net word die NT volk van God daar uitgenooi om die “rus” van God binne te gaan deur Hom te 
erken en na Hom te luister nie, maar die waarskuwende stem van die Psalm word direk met die 
Heilige Gees in verband gebring. 

Boodskap van die Psalm 

Ons kan maklik gewoond raak aan die lofprysing van die Here in ons byeenkomste en die ontsag vir 
Hom verloor in ons daaglikse lewe waar ons uitgelewer is aan allerlei uitdagings en beproewinge.  
Die lofprysing moet ons juis energie gee vir die uitdagings wat wag, eerder as wat dit ons soort van 
laat ontvlug van die werklikheid.  God is immers by ons in ons lofprysing sowel as in die beproewings 
van die lewe.  Daarop kan ons staatmaak, maar daarvoor moet ons ook toelaat en begroot: “Die 
Here IS by ons!”  

Daarom, dit is die realiteit wat ek vandag bely en verwag: “Die Here is ons God en ons is sy volk, sy 
kudde, sy skape, deur sy hand versorg.” (vers 7a) 

Romeine 5:1-11 – Vryspraak lei tot vrede en vrye toegang 

Hoofstuk 5-8 spel die gevolge van God se vryspraak in ons lewe uit.  Daar is nou vrede tussen ons en 
vrye toegang (Heb 10:19) tot God.  Let op hoe Paulus nou ook meesal praat van ons en nie jou of 
julle soos in die eerste paar hoofstukke nie, waarmee hy die gemeenskap van die gelowiges 
beklemtoon wat God geskep het tussen hulle.    Let ook op hoe hy weer van die drietal: geloof (x2), 
hoop (x3) en liefde (x2) praat, maar dus die klem hier meer op die hoop laat val. 
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Die eerste perikoop van hoofstuk 5 is ’n lofsang en geloofsbelydenis oor die vrede wat daar nou 
tussen ons en God gekom het op grond van sy vryspraak. 

Let op hoe hierdie genadegawe alles verander: aan die een kant bring dit die hoop dat ons deel sal 
hê aan die heerlikheid van God self.  Aan die ander kant kan ons ons ook verheug in ervarings van 
swaarkry, want dit bring volharding, wat lei tot egtheid (beproefdheid) van geloof, wat net soseer as 
die  ervaring van genade lei tot hoop. 

Wat dit vir my in ’n afgeleide sin sê en beteken is dat ek my kan verheug oor God se voorsiening, 
want dit skep hoop by my.  Maar ek kan my ook verheug oor swaarkry omdat dit net soseer hoop by 
my skep deur die vrug wat dit bring in terme van volharding en egtheid. 

Dit alles is moontlik omdat God se liefde in my hart uitgestort is deur die Heilige Gees wat my 
oortuig dat Hy in my woon en in ’n verhouding met God kan laat groei. 

 

20-26 Maart 2017 

Johannes 9:1-41 – Jesus maak ook my oë oop om Hom as Here raak te sien 

Preekteks 26 Maart 

Onthou dat Jesus reeds in hoofstuk 8 gepraat het oor die feit dat Hy die lig vir die wêreld is.  Hier 
word die tema van lig voortgesit, in terme van die lig wat Jesus bring in die lewens van mense, fisies 
deur blindheid te genees, maar ook geestelik deur die blinde man te laat raaksien dat Hy inderdaad 
die Seun van die mens is, en die man in Hom kan begin glo. 

Soos egter regdeur die evangelie die geval is, is daar ook die mense wat ten spyte van alles kies om 
in die duisternis te bly, en nie te sien nie. 

Ons sien  vier hoof rolspelers in hierdie gedeelte oor wie Johannes uitbrei oor wat hulle gesien het – 
die dissipels, Jesus, die Fariseërs en die blinde man: 

Die dissipels – 9:1-2: Die dissipels wil by Jesus weet of die man se blindheid vanweë sy eie sonde of 
sy ouers s’n is.  Die Jode het steeds geglo dat sonde agter siekte sit, óf die ouers s’n (Eks 20:5) óf die 
individu s’n (Jeremia 31:29-30; Esegiël 18). 

Jesus – 9:3-12: Hoe mooi staan dit nie in vers 1 nie: “Terwyl Jesus wegstap (van die dreigende 
steniging af!), sien Hy ’n man wat van sy geboorte af blind was.” In die druk van die teenstand sien 
hy steeds iemand in nood raak en neem inisiatief om na die man uit te reik en genade aan hom te 
betoon. 

Jesus korrigeer ook sy dissipels se perspektief op die blindheid van die man - die siekte is nie die 
gevolg van die blindgebore man of sy ouers se sonde nie.  “Maar hy is blind, sodat die werke wat 
God doen, in hom gesien sal kan word.”  Hy wat die lig vir die wêreld is, gaan lig vir dié man bring 
deur sy blindheid te genees. 

Daarom maak Jesus met spoeg en grond ’n bietjie klei aan, smeer dit op die blinde se oë, en gee 
opdrag dat hy hom in die Siloambad moet gaan was.  Dit bring vir hom genesing, maar vir die bure 
en ander mense wat hom as bedelaar geken het, sowel as vir sy ouers, verwarring.   

Terloops: Johannes praat van 2 poele in sy evangelie.  In hoofstuk 5 noem hy die poel van Betesda en 
hier in hoofstuk 9 praat hy van die poel van Siloam.  Volgens nuwe navorsing (Ronny Reich) is dit 
moontlik dat dié 2 poele albei gebruik is vir rituele reiniging, voordat jy na die tempel toe is.  Albei 
het trappe wat na ’n platform toe lei, wat ooreenkom met ander sulke bekende plekke (mikvoth) in 
Jerusalem. 
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Dit beteken dat Jesus se opdrag aan die blinde man om hom by die poel van Siloam te gaan was, het 
hom in kontak gebring met die pelgrims wat hulle daar kom reinig het.  Maar sy uiteindelik 
verbanning uit die sinagoge het die deur na die tempel waarskynlik ook vir hom toegemaak. 

Die Fariseërs – 9:13-34: Die Fariseërs ondervra die eens blinde man.  En in plaas van blydskap oor ’n 
wonderlike gebeurtenis, ondersoek hulle die godsdienstige implikasies van sy genesing en kom tot ’n 
negatiewe gevolgtrekking.  Dit is ’n probleem dat die man op die sabbatdag genees is.  Dit beteken 
ook vir hulle dat Jesus nie van God af kan kom nie, anders sou hy nie op die sabbatdag genees het 
nie.  Wat eintlik gebeur is dat hulle in Jesus ’n bedreiging vir hul godsdienstige mag sien.  Hulle het 
dus geen kapasiteit om deur God verras te word, of om te aanvaar dat God iets nuuts kan doen in 
Jesus nie. Daar is darem dié wat voel dat as Hy ’n sondaar was, sou Hy nie wondertekens kon doen 
nie, maar hulle is in die minderheid. 

Hulle ondervra ook die man se ouers.  Let op hoe hulle vis vir enige moontlikheid dat die man 
miskien nie blind was nie.  Hulle wil hulle aanname bewys dat hier niks spesiaal gebeur het nie.  Die 
ouers weet egter hulle loop die risiko om uit die sinagoge geban te word: “Hy is oud genoeg, vra 
hom self.”  

Dan loods die Fariseërs ’n laaste aanslag op die man.  Hy word eintlik half gedwing om met hulle 
saam te stem. Volgens hulle het Jesus die wet oortree, en kan daarom niks anders as ’n sondaar 
wees nie.  As die eens blinde man dus nie met hulle saamstem nie, kies hy die kant van ’n sondaar.   

Maar, dan begin die man hom loswikkel uit hulle greep, en vra met ’n sweem van sarkasme, of die 
Joodse leiers hom nou só uitvra omdat hulle Jesus se dissipels wil word!  Ironies genoeg antwoord 
die geneesde dat Jesus se herkoms net van God af kan wees, anders sou Hy nie hierdie dinge kon 
doen nie.  Hy bely dus wat die geestelike leiers nie kan insien nie, selfs voor Jesus regtig sy oë 
oopmaak!  En, soos ’n mens kan verwag, die Fariseërs word kwaad en gooi die man wat genees is uit 
die sinagoge en tempel. 

Hoe verskriklik is dit  nie.  Diegene wat meen dat hulle kan sien, is eintlik blind.  God sal altyd by die 
menslike verstaan hou van hoe die reëls werk, meen hulle.  Hulle wat meen hulle kan sien, en 
spesifiek namens ander sien, is eintlik blind. 

Die blinde man – 9:35-41: Let op hoe die verhaal afsluit met die feit dat die blinde man se sig nie net 
fisies herstel is nie, maar leer om Jesus as die Gestuurde van God (Siloam beteken gestuurde) raak te 
sien.  Let op hoe sy begrip van Jesus groei deur die gedeelte:  

 Eers praat hy van die “man met die naam Jesus” – ’n neutrale begrip (vers 11).   

 Dan in die gesprek met die Fariseërs noem hy Jesus ’n profeet (vers 17).   

 In die loop van die gesprek bely hy dat Jesus “van God af kom” (vers 33).   

 En wanneer Jesus hom weer ontmoet, help Jesus hom om in die Seun van die Mens te glo, 

en bely en aanbid hy Jesus as Here (vers 38). 

So sien die blinde man twee keer die lig.  Eers word sy fisiese oë geopen.  Dan word sy geloofsoë 
geopen.  Hy herken die Lig vir die wêreld. 

 ‘n Mens kan enige rolspeler se perspektief in die gedeelte op jouself van toepassing maak.  Ons kan 

ook miskien soos die dissipels in teologiese debatte vasval.  Of soos die Fariseërs dink aan die 

implikasies vir jou eie godsdienstige posisie.  Of Jesus toelaat om jou visie algaande te verdiep dat jy 

Hom as God en Here raak sien en aanbid. 

1 Samuel 16:1-13 – die Here kyk na die innerlike 

Drie dinge val my op in die gedeelte (as ‘n mens kyk na die hele hoofstuk): 
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 Dat die verandering van koningskap met die Gees te make het.  Met die salwing van Dawid 

is dit die Gees wat van die dag af  kragtig in hom werk, en juis die Gees wat Saul verlaat en 

deur ‘n bose gees vervang word, interessant genoeg ook deur die Here gestuur; Alles hang 

van die Here af. 

 Dat Dawid se verkiesing eers lank hierna tot sy werklike koningskap lei, waar hy erken word 

deur die hele volk; dis iets soortgelyks as wat met Samuel gebeur het, sy roeping kom eers 20 

jaar na die ark geroof is tot volle ontplooiing.  Verandering neem soms lank, maar daarop 

moet met geduld en gehoorsaamheid gewag word, totdat die Here dit laat gebeur. 

 Mense kyk na uiterlike dinge: voorkoms, lengte, dapperheid, welsprekendheid (let op hoe 

selfs Dawid beskryf word in vers 18) – God kyk na die innerlike.  Selfs Samuel het nodig dat 

die Here hom begelei om die verskil te kan raaksien om daarvolgens op te tree.  Die Here se 

keuses moet die deurslag gee, en nie ons eie insigte nie. 

Nog ’n paar opmerkings 

 Die twee stories van Dawid se groeiende en Saul se kwynende mag word in die res van 1 

Samuel in mekaar gevleg. 

 Die tekens wat Saul se koningskap bevestig het, naamlik bokkies, wyn en brood (10:3), speel 

nou ook by Dawid ’n rol (16:20). 

 Met betrekking tot “die Gees van die Here”: 

o Die term ruach (Gees) het verskillende betekenisse in die OT:  

 

1) WIND - 'n onsigbare, misterieuse en magtige krag wat baie keer destruktief is 

(Gen 8:1; Eks 10:13; Num 11:31; 1 Kon 18:45; Spreuke 25:23; Jer 10:13; Hos 13:15; 

Jona 4:8);  

2) ASEM of GEES - dieselfde krag op kleiner skaal in die lewe en vitaliteit van 'n mens 

wat in 'n rigting beweeg kan word (Gen 6:17; Ps 31:5; Pred 3:19; Jer 10:14; Eseg 

11:5);  

3) GODDELIKE KRAG - waar 'n krag van buite mense self van hulle besit geneem het, 

soos in die charismatiese leiers en profete gesien kan word (Num 24:2; Rigt 3:10; 

6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14-15; 1 Sam 10:6,10; 11:6; 19:20, 23-24). 

 

Soms is daar 'n oorvleueling van hierdie drie betekenisse, soos in Esegiël se bekende 

visioen van die vallei met die droë beendere (Eseg 37:9), waar ruach eintlik in al drie 

betekenisse vertaal sou kon word.  

 

Hierdie vloeibaarheid van betekenis het beteken dat daar in die OT nie 'n waterdigte 

skeiding tussen die Goddelike ruach en die menslike ruach getref is nie (Gen 2:7 - vgl 

ook nog Joh 3:8, 20:22). Die idee bly egter voortbestaan dat die ruach die menslike 

dimensie is waar die Goddelik ervaar word (Rom 8:16). 

Daar is selfs nie 'n waterdigte onderskeid getref tussen 'n ruach van God wat boos 

sowel as goed kon wees nie (Rigt 9:23; 1 Sam 16:14-16; 1 Kon 22:19-23).  
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Dit is eers in die Joodse tussen-testamentêre geskrifte en in die NT evangelies en 

Handelinge wat die onderskeid begin maak is, en die konsep van die pneuma (ruach) 

as 4) PERSOON, en meer spesifiek die Heilige Gees, na vore tree. 

 

Wat wel interessant is, is dat selfs met dié ontwikkeling, ruach 'n eksistensiële term 

bly. Soos James Dunn hieroor skryf: "At its heart was the experience of a mysterious, 

awesome power (as) manifestations of divine energy." (Michael Welker [ed] 2006 

Towards the Spirit of Christ: The emergence of the distinctive features of Christian 

Pneumatology. The Work of the Spirit. Eerdmans). 

Psalm 23 – Die gebed vir alle seisoene van die lewe 

Psalm 23 sluit by hierdie verwagting van beskerming aan en werk met die metafoor van God as 
herder wat hom beskerm en begelei in die lewe, selfs in die diepste donkertes. 

Hierdie Psalm, seker die bekendste van alle Psalms, is die gebed vir alle seisoene van die lewe.Dit is 
die geloofsbelydenis van iemand vir wie die Here van sy jeug af alles was.  En wat ervaar het dat God 
in alle seisoene van die lewe Homself as herder bewys het. 

1.  Dit is die belydenis van iemand vir wie die Here tye van rus en vrede gegee het.  Dis tye waarin 
hy ervaar het, ek kort niks nie, ek het rus en vrede en ek het krag vir my lewenspad. 

Die wonder van ‘n lewe saam met God, is dat daar altyd ‘n dubbele waarde is in enige goeie en 
vervullende ervaring.  ‘n Goeie ervaring word nie net ervaar as ‘n geluk nie, maar as ‘n geskenk, as 
iets wat God gegee het en wat jou nie per toeval getref het nie, maar met opset, omdat God vir jou 
liefhet.  Daarom dat Dawid hier skrywe dat die Here sy herder is, sy koning wat hom raaksien en vir 
hom goeie dinge uitdeel.  Dit laat hom spesiaal voel en dit gee hom rus en vrede.  Dit vul hom met 
nuwe krag. 

2.  Daarom is Psalm 23 ook die belydenis van iemand wat ervaar dat God rigting en betekenis in sy 
lewe gee.  Wat tye van vooruitgang en voorspoed beleef.  Wat uitdagende dinge aanpak en ervaar 
dat die Here die regte pad aanwys.  Baie keer is die regte pad juis dié dinge wat God se eer sal 
bevorder en juis ‘n manier waarop die regte pad gekies kan word. 

3.  Maar dan is Psalm 23 ook die belydenis van iemand wat ervaar dat daar donker dieptes is en 
wat moet worstel met die pyn van nie-weet-nie, van onvervulde beloftes, van ondeursigtige 
raaisels. 

Dis juis dan wat hy kan bely dat hy nie bang hoef te wees nie, want God is by hom en by God is hy 
veilig.  Die belydenis verdryf nie altyd die donker nie, dit beantwoord nie altyd die vrae nie, maar dit 
hou vas aan hoe God homself deur die eeue laat ken het, as die betroubare, as die herder, as die een 
wat dinge laat meewerk ten goede, selfs al beteken dit dat die donkerte nie in lig verander nie. 

Dawid verwoord hier iets van wat die Hebreërskrywer lank hierna sou skrywe dat nie alle gelowiges 
altyd kry wat beloof is nie, sodat hulle nie sonder ons die voleinding sou bereik nie (Hebr 11). 

4.  Soms lei God se paaie wel uit die donkerte na die lig en soms net so verrassend heerlik dat dit 
voel soos ‘n feesmaal in die aangesig van die teëstanders.  Dit is soos om as ‘n eregas aan te sit by 
die maaltyd wat God die herder-koning voorberei het en waar jy as uitverkore gas kan aansit terwyl 
ander jaloers moet toekyk. 

Die hartlikheid waarmee God ons soms kom oorlaai, is ‘n besondere voorreg in die lewe saam met 
God. 

5.  En wat jou terugbring by die besef en belydenis, dat die ware doel en sin en betekenis van die 
lewe, is om God te geniet en in sy teenwoordigheid vir ewig te bly.  Wat op die ou end die ware rus 
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en vrede is, dieper as die weivelde en die water en die krag, om maar net by God te wees, diep-
tevrede soos ‘n kind. 

Psalm 23 is dus ‘n feespsalm en ‘n troospsalm.  Dit is ‘n psalm vir die lewe en die dood.  Dis vir al die 
seisoene van die lewe.  En die waarheid wat in die Psalm opgesluit lê, is dat ons hele lewe altyd by 
God veilig is. 

Só ‘n waarheid lei tot twee reaksies: ‘n belydenis: ek sal nie bang wees nie ... en ‘n verbintenis: ek 
sal tuis wees in die huis van die Here, tussen sy mense.  

Anders kan dit tog nie.  God woon in ons en Hy werk in ons.  Waarom sal ons bang wees en waarom 
sal ons nie tuis voel tussen God se mense nie? 

Lina Spies het die Psalm as volg verwoord: 

1. Die Here is my herder en bewaarder : 
    ek kom niks kort nie ; daar is niks wat my ontbreek . 
    In groene weiveld en by stille water  
    laat Hy my uitrus in 'n bar en dorre streek . 
    Die steiltes ken Hy en die skerpste draaie : 
    Hy rig my altyd op die regte paaie . 
 
2. Nie een sal U ooit van u skaap berowe : 
    U is by my in diep en donker klowe . 
    Wanneer ek afdwaal , haak u staf my nader  
    en met u stok verdryf U die gevare . 
    By U is ek beveilig en geborge : 
    Bevry is ek van vrese en van sorge . 
 
3. U dek in my teenwoordigheid 'n tafel : 
    My vyande kyk toe en staan verslae ! 
    U vul my beker , voed my en verheug my ; 
    u goedheid volg my al my lewensdae . 
    Ek ken u liefde en u gunsbetoning  
    en bly 'n leeftyd , Here , in u woning . 

Efesiërs 5:8-14 – Die Heilige Gees vervul ons om heilig en in liefde te leef 

Paulus beweeg van die beskrywing van hoe die kerk behoort te werk in die eerste deel van sy brief 
na hoe hulle lewens behoort te werk in die praktyk.  In drie perikope beskryf hy hoe dié lewe daar 
moet uitsien: 1) ‘n heilige lewe – 4:17-24; 2) ‘n lewe in liefde – 4:25-5:5; 3) vervul met die Heilige 
Gees – 5:6-20. 

‘n Heilige lewe – 4:17-24 

Dit is interessant vir my dat Paulus se appèl op ‘n heilige lewe (vers 24) gebaseer is op wat God reeds 
vir hulle gedoen het (vers 20), en wat in die kerk se groei na Christus toe geïllustreer word (vers 15-
16). 

Paulus sê nie vir hulle: kry julle lewens reg sodat julle deel van die kerk en van die gemeenskap van 
gelowiges kan word nie.  Hy sê in teendeel: julle is deel van die kerk en van die gemeenskap van 
gelowiges – tree dan op as mense van wie dit waar is.  Dit is ómdat ons die Here leer ken het, en 
ómdat ons in ‘n gemeenskap van gelowiges tereg gekom het, dat ons eintlik nie anders kan as om 
regtig te breek met die ou sondige mens in ons, en ons gees en gedagtes nuut kan word. 

Ons roeping om as nuwe mense te lewe wat na die beeld van God gespek is, begin by ons insluiting 
in die liggaam van Christus, iets wat God in ons lewens bewerk het. En dit help my verstaan dat 
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veroordeling van mense vir hulle onkunde of selfs losbandigheid (vers 19) nie help nie, want 
daardeur druk jy mense weg van presies die plek waar hulle kennis en genesing kan kry.  Wat wel 
ongelooflik belangrik is, is dat ons ‘n ernstige beroep op mense kan maak (wat onkundig  of 
losbandig lewe)  dat hulle moet optree soos hulle Christus leer ken het, en moet breek met dít wat 
na regte agter hulle lê. 

‘n Lewe in liefde – 4:25-5:5 

Paulus brei hier uit op hoe só ‘n lewe lyk.  En hy fokus op baie praktiese aspekte: 

 Om die waarheid te praat, veral omdat ons een familie is (vers 25); 

 Om nie te sondig as jy kwaad raak, en veral nie lank kwaad te bly nie (vers 26-27); 

 Om hard te werk sodat jy iets het om die armes mee te dien (vers 28); 

 Om opbouende gesprekke te voer (vers 29); 

 Om die Heilige Gees toe te laat jou lewe te beheer (vers 30); 

 Om niks te doen wat sleg is nie (vers 30); 

 Om goedgesind en hartlik te wees (vers 32); 

 Om in liefde te lewe, soos God dit vir ons ‘n voorbeeld gegee het (5:1-2); 

 Om soos heiliges (dit is die Griekse woord wat met gelowiges vertaal is) te lewe (5:3-5). 

Dit herinner aan Paulus se woorde aan die gemeente in Filippi (4:4-9). 

Vervul met die Heilige Gees – 5:6-20 

Paulus gebruik die baie bekende metafoor van die verskil tussen lig en duisternis om die Efesiërs te 
help onderskei tussen die onwaarhede waarmee mense baie keer vir ons probeer mislei.  ‘n 
Eenvoudige maatstaf is of ‘n spesifieke optrede in die lig gedoen kan word, en of jy dit eerder in die 
donker wil doen, en wil hê dat ander mense nie daarvan weet nie.  Laat ‘n mens dink aan die riglyne 
vir Corporate Governance (King) wat insluit dat iets wat jy in ‘n maatskappy doen aan die volgende 
vier toetse onderwerp moet word: deursigtigheid, verantwoordbaarheid, verantwoordelikheid, en 
billikheid. 

Maar dit gaan nie net om ‘n eie onderskeiding wat jy moet aanlê om te weet of jy iets mag of nie 
mag doen nie.  Dit gaan oor die liggaam van Jesus Christus wat saam onderskei – let op die 
meervoud van die voornaamwoorde wat Paulus hier gebruik: “moenie dat iemand julle mislei nie”, 
Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is”.  En daarby moet die lig laat skyn word op 
dié dinge wat eerder in die geheim en in die donker gehou wil word. 

“Wees baie versigtig hoe julle lewe” – vers 15 – veral deur te wete te kom wat die Here wil dat julle 
moet doen (vers 17). 

Vanuit hierdie perspektief van ‘n heilige lewe, wat in liefde geleef word, verstaan ‘n mens dat Paulus 
se opdrag om die Heilige Gees toe te laat om hulle te vervul die enigste manier is waarop heiligheid 
en liefde ‘n werklikheid kan word (vers 18).  Let ook op dat dit nie net oor die Gees gaan nie, maar 
ook oor Jesus, die Here (sing tot sy eer), en ook oor die Vader (dank Hom oor alles). 

27 Maart-2 April 2017 

Johannes 11:1-45 – Ek is die opstanding en die lewe 

Preekteks 2 April 

Ek het hierdie pragtige Skrifgedeelte vroeër in die Bybelskool hanteer terwyl ek self moes nadink oor 
die verlies van my pa daardie vorige naweek.  Dit het my begrip van dié gedeelte diepgaande 
beïnvloed. 
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Die volgende aspekte in die verhaal van Lasarus het my toe getref: 

Johannes vertel vir ons hier ’n diep menslike drama, ’n paar tonele gelaai met intense emosies.   

11:1-16: Jesus ontvang berig dat Lasarus, broer van sy goeie vriende, Maria (die een wat Jesus se 
voete gesalf het, soos ons verder aan sal hoor in hoofstuk 12 – dit is waarskynlik nie dieselfde 
persoon as die vrou in Luk. 7:37–38 nie) en Marta, siek is, vriende vir wie Hy liefgehad het.  Let op 
dat sy heel eerste reaksie eintlik die uitkoms van die verhaal antisipeer: hierdie siekte sal nie op die 
dood uitloop nie, maar God se wonderbaarlike mag openbaar (vers 4). 

Daarom vertoef Jesus nog twee dae voordat Hy en sy dissipels na Betanië, die dorpie net langs 
Jerusalem, vertrek.  Nie omdat Hy traag was nie, maar omdat Hy oortuig was van God se mag, en dit 
tot versterking van die dissipels se geloof wou ten toon stel (vers 15). 

Maar as Hy uiteindelik tog die pad vat na Betanië toe, dan kom ’n mens agter dat die dissipels glad 
nie lus is vir die reis nie.  Hulle is intens bewus van die feit dat die spanning tussen Jesus en die 
Joodse leiers van Jerusalem teen hierdie tyd al breekpunt bereik het.  ’n Paar dae terug wou die Jode 
Jesus in Jerusalem stenig (Joh 9 – vers 8).  En dié dat hulle oorkant die Jordaan gaan vertoef het, die 
plek waar Johannes die Doper gedoop het.   

Tomas veral is baie moedeloos met dié terugreis – en is nie lus om weer deel van die konflik situasie 
te raak nie.  Betanië was net te naby aan Jerusalem vir sy gevoel. 

11:17-32: Let op dat Marta hier die voortou neem in die gesprek met Jesus en dat sy haar 
onverskrokke geloof in Jesus bely.  Selfs al is Lasarus dood, sal God vir Jesus alles gee wat Hy vra.  
Jesus lei haar dieper in haar eie belydenis van die opstanding in, en help haar (en ons) verstaan dat 
die opstanding nie net iets vir die einde van die tyd is nie.  Om Jesus te ken, is alreeds om ’n 
geestelike herlewing, ’n geestelike opstanding te beleef, want Hy is die opstanding en die lewe. 

En dit is ’n ongelooflike belangrike belydenis, want dit beteken dat die dood geen mag oor ons het 
nie, al sterf ons ook – vir my ’n groot troos as ek aan my pa se onlangse dood dink. 

Let op hoe sy nou haar suster Maria gaan haal, en Jesus die Leermeester noem – sy het so pas haar 
eie aan-die-voete-van-Jesus sessie belewe (soos Maria in Luk 10:39).  Maria tree nie regtig in gesprek 
met Jesus soos Marta nie, maar spreek net haar gedwarsboomde verwagting uit – as Jesus daar was, 
sou Lasarus nie gesterf het nie. 

11:33-44: Jesus het ongelooflike deernis met haar en die hele situasie – om God se wonderbaarlike 
mag te sien, het hier ingesluit dat die familie die pyn van die dood moes deurworstel, voordat 
Lasarus uit die dood opgewek is.  Daarom huil Hy en begin die proses om by die graf te kom, en die 
klip weggerol te kry, al waarsku Marta Hom dat die lyk al ruik. 

Hy herinner haar aan die lering wat Hy so pas vir haar gegee het – wat ook aanpas by wat Hy reg aan 
die begin van die verhaal al gesê het – God se mag gaan geopenbaar word.  En roep dan vir Lasarus 
uit die graf uit en wek hom op.  Hiermee skep Hy natuurlik ook die verwagting van Sy eie opwekking 
uit die dood wat later in die verhaal aan die beurt kom. 

Hy huil dus ook nie net omdat Hy met hulle meegevoel het nie.  Jan du Rand sê Jesus se hartseer 
strek verder as net ’n meelewing met Lasarus se dood.  Jesus staan voor die dood as manifestasie 
van die mag van die Bose en weldra moet Hy met sy eie lewe die hoogste offer betaal om juis die 
mag van die lig te laat seëvier oor die Bose.   
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Jesus huil dus ook oor sy eie naderende dood.  Hy weet Hy kan en gaan Lasarus opwek.  Hy weet Hy 
self gaan opgewek word uit die dood.  Maar Hy sal eers self die pyn van die dood moet ervaar. Hy 
kan dit nie systap nie. 

En daar is waarskynlik nog ’n rede.  Hy weet ook dat Hy Lasarus kan en gaan opwek, maar dat dit nie 
vir ewig kon wees nie, ten minste nie toe nie.  Die dood sou eers volledig oorwin word met sy eie 
dood en opstanding en finaal met die wederkoms wanneer dit ook vir alle gelowiges ’n werklikheid 
sal word.  

Lasarus sou dus weer sterf, en eers aan die einde van die tyd die finale opwekking beleef.  Trouens, 
ons lees na sy opwekking, dat die Jode besluit om hom dood te maak (12:10), omdat daar so baie 
oor sy opwekking gesels is, en dit so baie mense in Jesus laat glo het.  Jesus weet dit, en Hy huil oor 
die verydeling en die verganklikheid, en weet dat Sy wonderwerk dit nie kan uitwis nie … nie toe nie. 

Sy opwekking sou dus net ’n teken wees van God se mag, ’n teken wat wel wonderlik goed sou wees, 
maar Lasarus nie van alle smart en pyn kon bewaar nie, ook nie dié wat die Jode vir hom hierna 
beplan nie. 

11:45-54: Die wonderteken, die laaste in die reeks van sewe, bring nog eens baie Jode tot geloof in 
Hom. Maar soos die patroon in Johannes se evangelie is, sommige kan dit net nie meer hou nie, en 
die teenstand teen Hom begin ’n amptelike karakter kry, met die Joodse Raad wat bymekaar kom 
om Sy gewildheid te bespreek en planne daarteen te beraam. 

Dit lei tot ’n onwetende profesie deur die hoëpriester: dit is voordelig dat een man sterwe, eerder as 
’n hele volk.  Daar was ’n groot bekommernis dat Jesus se groeiende bekendheid die Jode in onguns 
by die Romeine sou bring, en daarom die besluit om Hom stil te maak, deur Hom dood te maak. 

Jesus onttrek Hom dan aan die konflik na Efraim in die woestyn, totdat Hy gereed was om die pad na 
Jerusalem te neem vir laaste Paasfees en sy lydenspad aan die kruis. 

Hoofstuk 11 is vir my ’n besondere kykie in die openbaring van die wese van God.  Johannes kyk hier 

nie vanuit die hoogtepunte van die lewe na God nie, maar vanuit die laagtepunte, vanuit die 

hartseer van ’n Marta en Maria oor hulle broer Lasarus se dood.  En sê, God gee om.  Dit is ’n 

geweldige troos, veral ook omdat Jesus sê dat ’n verhouding met Hom is die opstanding en is die 

lewe. 

Wat kan ons van God verwag? 

Dit het my gelei tot ‘n verdere besinning oor wat ‘n mens van God kan verwag?  Hier is vier aspekte 

wat ek as my besinning hieroor wil beklemtoon: 

1.  Dat Hy ons in ons geloof sal bevestig en versterk.  Daar is ’n tipe geloof wat nodig is vir ons waar 
’n mens vashou sonder dat jy sien.  Hebreërs 11 praat van mense wat gekry het waarop hulle hul 
geloof gerig het – en dit is fantasties.  EN hy praat van mense wat nie gekry het waarop hulle hul 
geloof gerig het nie – en dit is ook fantasties.  Albei dié groepe gelowiges word geprys en as helde 
van die geloof vereer. Hoekom?  Nogtans sal ek jubel … sê Habakuk.  Dit is hoe God lief het, nogtans 
sal Ek jubel oor jou, al is jy van klei aan mekaar gesit.  Dit is hoe ons God lief het, al is ons wie ons is, 
en al gebeur wat ook al.  Dit is ’n keuse wat gemaak word, al gaan alles verkeerd.  Dit is die tipe 
geloof van ’n Daniël in die oond van vuur – my God kan my uit hierdie oond red, selfs al sou Hy nie, 
sal ek steeds aan Hom bly vasklou.  Hoekom?  Want Hy is die moeite werd om te vertrou. 

2.  Dat Hy saam met ons huil.  Ek weet nie hoe dit jou raak nie, maar dit is vir my miskien die 
grootste troos, dat Jesus nie onaangeraak is deur die dinge wat my seermaak of my hartseer maak 
nie.  Wanneer ek op my tande wil kners oor dinge wat verkeerd is, as ek uiters gefrustreerd raak met 
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dinge wat nie reg uitwerk nie, as ek moedeloos raak oor my beste bedoelings en pogings nie goed 
genoeg is nie, as ek my hare uit my kop wil trek, as ek self nie regkry wat ek so hard probeer doen 
nie, wanneer ek wil veg met ander of wanneer ek wil vlug van myself – dan is Hy daar en wéét Hy 
wat ek voel en wat ek dink en hóé dit voel en hóé dit ’n mens raak.  En dit is eintlik al genoeg – dit is 
asof my binneste tot rus kom as ek weet dat Hy weet. 

3.  Dat Hy vir ons wonders kan doen. God dank!  Hy doen vandag nog wonders!  Maar onthou, dit is 
nie voor die voet nie.  Dit is sodat sy mag en sy heerlikheid in hierdie wêreld onderstreep kan word. 
Daarom dat ons nie kan voorskryf nie, en nie kan verwyt nie.  Maar kan vra … en kan weet sy vrede 
sal ons harte en sinne bewaar in Christus Jesus soos Filippense 4 vir ons sê.  Dit moet ons nie angstig 
maak nie – ons mag vra … maar ook nie arrogant maak nie – God antwoord soos Hy wil. 

4.  Dat Hy vir ons lewe gee.  Dit is die hele idee van ’n Goeie Herder, Een wat weet wat sy skape 
nodig het EN daarin voorsien.  Ek het gekom dat julle die lewe sal hê en dit in oorvloed (10:10).  En 
dit is so wonderlik, as ek Filippense 4 weer kan intrek hier: dink aan alles wat waar is, alles wat edel 
is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of 
lofwaardige saak daar ook mag wees – bring dit voor die Here en vra vir die oorvloed van lewe wat 
Hy belowe.  En Hy sal dit gee op maniere wat jou verstand te bowe sal gaan. 

Esegiël 37:1-14 – Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe 

Op soortgelyke wyse as wat Esegiël aan die begin van sy bediening na ‘n vallei geneem is – hfst. 3:22 
– neem die mag van die Here weer van Esegiël besit, waarskynlik so 10 jaar ná die eerste gebeure, 
en bring hom deur die Gees van die Here uit en sit hom neer in ‘n laagte.  Dit is waarskynlik dieselfde 
plek, omdat dieselfde Hebreeuse woord gebruik word.   

Waar met die eerste besoek aan die plek die Here vir Esegiël ‘n gesig van Homself gegee het wat 
hom op die grond laat neerval het, gee die Here hier vir Esegiël ‘n gesig van die volk as ‘n duisternis 
dooie bene wat dink dit is klaar met hulle.  Waar Esegiël die eerste keer nie enigiets mag gesê het vir 
die “weerbarstige” volk nie, word hy dié keer ‘n opdrag gegee om nie net nuwe lewe en eenheid te 
profeteer oor die volk nie, maar selfs as profeet met die Gees te praat in opdrag van die Here om op 
tree (37:1-14). 

Soos die vorige keer beveel die Here hom ook om ‘n simboliese handeling uit te voer, as kragtige 
verbeeldingryke metafoor, hierdie keer deur op twee stukke hout te skryf en hulle tot een stuk in sy 
hand saam te voeg (37:15-28).  Daarmee hou die Here die droom van eenheid onder dié wat Hom 
aanbid, lewendig.  Die ou verdelings tussen noord en suid sal verdwyn in die fokus op die Here se 
teenwoordigheid. 

37:1-14 – “Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe.” 

Die Here gee vir Esegiël ‘n gesig van die volk as ‘n duisternis dooie bene wat dink dit is klaar met 
hulle.  Die Here gee hom ‘n opdrag om nie net nuwe lewe en eenheid te profeteer oor die volk nie, 
maar selfs as profeet met die Gees te praat om op tree in opdrag van die Here.   

Let op hoe beide die woord van God sowel as die Gees van God die lewe bring.  Die profetiese 
“prediking” skep die verwagting en bereidheid om te luister.  Die profetiese “gebed” – by gebrek aan 
‘n beter woord om die gesprek met die Gees te benoem – laat mense in beweging kom as direkte 
resultaat van die Gees wat lewe bring.  Só bewerk die praat met mense en die praat met God die 
hernuwing wat nodig is.   

Albei is nodig, maar die praat met mense kan nie slaag sonder die praat met God nie.  Soos John 
Taylor sê: “What preaching by itself failed to achieve, prayer made a reality.” (Ezekiel). 

Die belofte van God is dus dat die volk uit die doodsbestaan in die vreemde – die duisternis dooie 
bene dui op die volk en die grafte op die ballingskap – verlos sal word en na hulle eie land 
teruggebring sal word.  “Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe.” 

http://bybelskool.com/esegiel-1-3-esegiel-se-roeping-en-opdrag-593-v-c/
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Die evangelie van Johannes gebruik waarskynlik perspektiewe uit hierdie gedeelte op ten minste 
twee plekke.  In Jesus se gesprek met Nikodemus is Jesus verbaas dat hy nie verstaan dat ‘n mens 
van bo-af gebore moet word nie – hfst. 3.  En in Joh. 5:25 verwys Jesus op soortgelyke wyse na die 
lewe wat Hy bring vir dooies: “Daar kom ’n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die 
Seun van God sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe.” Dit is inderdaad iets wat Jesus ook 
fisies geïllustreer het met die opstanding van Lasarus en natuurlik uiteindelik van Homself. 

Geen wonder dat hierdie gelykenis van volksherstel in die tyd van Esegiël uiteindelik ‘n gelykenis en 
belofte van geestelike geboorte en ook herstel in die tyd van die kerk geword het nie. 

Boodskap 

Hierdie gedeelte word baie keer gelees net as ‘n belofte van geestelike hernuwing sonder om die 
historiese konteks daarvan in ag te neem.  Die impak van die boodskap van hernuwing word egter 
verhoog as ‘n mens dit in die eerste plek hoor as ‘n belofte aan die volk in ballingskap.  Hoekom?  
Want hierdie profesie van Esegiël hét in vervulling gegaan met die terugkeer van die ballinge in 538 
v.C. soos Esra en Nehemia dit vir ons vertel.   

Natuurlik was dit net ten dele: sommige aspekte van die hernuwing is immers eers vervul in die 
tydvak wat met Jesus Christus aangebreek het; sommige aspekte sal eers aan die einde van die tyd 
vervul word, bv. die omvattende eenheid waarvan hier sprake is.  Maar, die terugkoms en vestiging 
in Juda is ‘n genoegsame bewys van die konkrete vervulling van die belofte om as inspirerende 
getuienis van God se waarmaking van sy beloftes vir ander kontekste te dien.  Esra en Nehemia wys 
immers hoe die herbou van die tempel, die fokus op die Woord en die herbou van die mure van 
Jerusalem die geloofsgemeenskap weer hernuwe het.  Dít kan God altyd weer doen. 

Dit beteken daarom dat ons met ‘n nog groter vrymoedigheid in ons eie kontekste op hierdie God 
kan staatmaak wat belowe: “Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe.” (37:4,14).  Hy het 
dit op ‘n spesifieke manier in die verlede bewaarheid.  Hy kan dit ook in die hede in nuwe kontekste 
laat gebeur.  Esegiël teken dus vir ons ‘n prentjie van ‘n aktiewe God wat op soewereine manier 
intree in hopelose situasies en deur sy Woord en Gees verandering bring. Ons kan daarop vertrou en 
daarvoor bid, totdat ons ook ervaar wat Israel ervaar het: “’Ek het dit (immers) gesê en Ek sal dit 
doen,’ sê die Here.” (37:14). 

Esegiël leer ‘n mens egter ook hoe belangrik die regte tydsberekening is.  Die eerste boodskap in 
hierdie laagte/vallei was om stil te bly en simboliese handelinge van oordeel uit te voer.  Die tweede 
boodskap in dié plek was om die woord van lewe aan beide die volk en die Gees te verkondig sowel 
as om simboliese handelinge van hoop daar uit te voer.  Ons het daarom ook vandag nog hierdie tipe 
profetiese onderskeiding nodig om te weet watter boodskap op watter tyd die woord van God is, 
sodat dit nie maar net die vrug van ons eie verbeelding is nie.   

Daarin speel die Woord en die Gees, die eenheid van die geloofsgemeenskap in al sy diversiteit, 
sowel as die prediking en gebed van sy leiers ‘n belangrike rol.  En as ‘n mens die dubbele opdrag in 
gedagte hou – preek en bid – is die praat met die Gees van God van selfs nog groter belang as die 
praat met mense, trouens van beslissende belang.  Iets wat gerus ons manier van doen kan 
verander! 

Mag ons deur hierdie gedeelte in Esegiël geïnspireer word om só naby die Here te lewe, om só met 
Hom in gesprek te tree, dat ons inderdaad sal groei in ons onderskeiding van dié dinge wat God 
besig is om te doen, sodat ons ook die seën van God se teenwoordigheid kan ervaar.  Dan sal ons 
woorde aan mense die oortuigingskrag hê wat van die Gees self af kom. 

Psalm 130 – Uit die dieptes roep ek na U, Hoor tog my stem 

Ek onthou só goed die woorde waarmee Totius dié Psalm geskryf het: 

“Uit dieptes, gans verlore, 

http://bybelskool.com/johannes-223-336-as-iemand-nie-van-bo-af-gebore-word-nie/
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van redding ver vandaan, 
waar hoop se laaste spore 
in wanhoop my vergaan; 
uit diep van donker nagte 
roep ek, o Here, hoor, 
en laat my jammerklagte 
tog opklim in u oor.” 

As kind het dié woorde sowel as die melodie my hart geroer en geïnspireer om selfs in die moeilikste 
omstandighede – “waar hoop se laaste spore, in wanhoop my vergaan” – tóg die Here aan te roep 
en op Hom te vertrou.  Dit is juis wanneer dit voel asof die diep waters jou insluk en jy dreig om weg 
te sink dat hierdie gebed uit ‘n mens geskeur word in die hoop dat Iemand sal hoor. 

En dít is presies wat die pelgrims met dié lied bely en gesmeek het.  Soos Psalm 119 bely het dat God 
se Woord ‘n lig vir ons pad en ‘n lamp vir ons voet is – dat ons na Sy stem luister – só maak Psalm 
130 staat op die feit dat God ook na ons stem luister, dat ons woord aan Hom vir ons vergifnis, ‘n 
antwoord en bevryding sal inhou. 

VERGIFNIS: Want, inderdaad, wie kan staande bly as die Here nie met sy vergifnis ons sondeskuld 
uitwis nie?  Die Psalmis bely dat ons nie ‘n intrinsieke aanspraak op die Here het, asof ons Hom kan 
dwing nie.  Ons kan immers nie ons goeie dade teen ons bose dade laat opweeg en ongeskonde 
ander kant uitkom nie.  Ons het nodig dat die Here eenvoudig ons skuld uitwis, soos Hy in Jesus aan 
die kruis gedoen het. Ons kan ons net verlaat op die genade van die Here. 

ANTWOORD: Soms is ons behoefte nie aan vergifnis nie, maar aan ‘n woord van hoop, ‘n woord wat 
klaarheid in ons binneste sal bring, wat vir ons die pad vorentoe sal aandui.  Die Psalmis wag met sy 
hele wese daarna, soos wat die wagte uitsien na die môre, ja, soos wagte na die môre. 

BEVRYDING: Die fokus skuif weg van die persoonlike behoefte aan vergifnis en ‘n antwoord na die 
gemeenskap se behoefte aan bevryding.  Die Psalmis vestig die pelgrims se aandag op die Here se 
troue liefde en nooi hulle uit om hulle hoop op Hom te vestig vir bevryding, selfs al gaan hulle gebuk 
onder sondeskuld.  Die Here het die vermoë – en die liefde! – om in oorvloed te bevry. 

Hierdie Psalm laat dus die behoefte van die gelowige en die geloofsgemeenskap oor mekaar skuif, 
want die een kan eintlik nie sonder die ander nie.  Verandering kom wanneer God sentraal staan in 
beide jou eie lewe as in dié van jou geloofsgemeenskap.  Bid dus vandag met volle oorgawe vir 
jouself sowel as vir die geloofsgemeenskap waarvan jy deel is.  En vestig jou vertroue volledig op die 
troue liefde van die Here.  Hy sal vergewe.  Hy sal ‘n antwoord gee.  Hy sal bevry. 

Bonus: Martin Luther het dié Psalm in 1523 berym: "Aus tiefer Noth schrei ich zu dir".  Hy het dit 'n 
Pauliniese Psalm genoem weens die wyse waarop oor die inhoud van vergifnis daarin gepraat word.  
Hy het dit baie keer self gesing in situasies van aanvegting en by sy begrafnis in 1546 is dié Psalm ook 
gesing. 

Dit is deur Catherine Winkworth as volg in 1863 vertaal: 

“Out of the depths I cry to Thee; 
Lord, hear me, I implore Thee! 
Bend down Thy gracious ear to me; 
I lay my sins before Thee. 
If Thou rememberest each misdeed, 
If each should have its rightful meed, 
Who may abide Thy presence? 

Thou grantest pardon through Thy love; 
Thy grace alone availeth; 
Our works could ne’er our guilt remove; 
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Yea, e’en the best life faileth. 
For none may boast himself of aught, 
But must confess Thy grace hath wrought 
Whate’er in him is worthy. 

And thus my hope is in the Lord, 
And not in my own merit; 
I rest upon His faithful Word 
To them of contrite spirit. 
That He is merciful and just, 
Here is my comfort and my trust; 
His help I wait with patience.” 

Romeine 8:6-11  – God maak ons sterflike liggame lewend deur die Gees 

Daar is net een manier om die Christelike lewe te leef, en dit is deur die Gees.  Geen wonder Hy 
word 20 keer genoem in hierdie hoofstuk nie! 

’n Oorwinnende Christelike lewe kan nooit deur die wet gebeur nie, daarvoor is ons sondige vlees te 
swak.  Dit kan net gebeur deur ’n daaglikse oorgawe aan die beheer van die Gees waardeur ’n einde 
gemaak word aan ons sondige praktyke (8:13). ’n Mens kan selfs sê soos Paulus dat daar ’n nuwe 
wet is, die wet van die Heilige Gees (8:2). 

Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop immers uit op die dood, 
maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die 
sondige natuur van die mens hom besig hou, is ten diepste vyandskap teen God. Die sondige natuur 
onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouens ook nie. Dié wat hulle deur hulle 
sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. 

Hiermee sluit Paulus aan by ’n hele paar OT profete wat reeds ’n paar honderd jaar tevore verkondig 
het dat ware verandering net deur God self kan kom.  Jeremia het daaroor gepreek in Jer 31:31-34, 
Esegiël het dit aan die ballinge verkondig in Eseg 11:19-20, en Jesaja laat ook van hom hoor in Jes 
65:17-25. 

Die evangelie van die hoofstuk is dus dat ons nie deur ons sondige natuur beheers hoef te word nie, 
maar deur die Gees, want die Gees van God woon in ons. As iemand trouens die Gees van Christus 
nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. 

Let op hoe Paulus dit as ’n geestelike werklikheid skets (8:9), maar ook as ’n fisiese konkrete 
werklikheid: “sal ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon” (8:11).  Net 
soos Jesus uit die dood opgewek is, sal die Gees ons ook uit die dood opwek.  Omdat Christus dus in 
ons is, gee die Gees aan ons die lewe op grond van God se vryspraak, soos Paulus vroeër 
geargumenteer het.  Dit gebeur selfs al is die liggaam vir die dood bestem as gevolg van die sonde. 

Maar, en dit is baie belangrik, hierdie werk van God word nie ’n werklikheid vir ons sonder dat ons 
ons daarop toelê nie.  Ons het ’n verpligting om deur die Gees ’n einde te maak aan ons sondige 
praktyke, iets waarop Paulus in hoofstuk 12 en verder aan weer sal terugkom.  

3-9 April 2017 

Psalm 31:9-16 – My toekoms is in u hande 

Preekteks 9 April 

Hierdie Psalm teken die worsteling van Dawid om in sy vertroue op God te volhard, ten spyte van 
teëstand en teëspoed. Dit word saamgebind deur die appèl aan die einde aan die hoorders-lesers 
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om sterk te wees, moed te hou en te bly vertrou (vgl dieselfde opdrag aan Josua met sy inname van 
die beloofde land – Deut 31:23; Jos 1:6,7,9). 

Dit is baie belangrik om in hierdie Psalm te sien dat die Psalmis, Dawid, aan God vashou ten spyte 
van sy ellende, die lewensbedreiging, die vyande, sy nood, sy verdriet, sy kommer, sy swaarkry, en sy 
uitgeteerde liggaam (vers 8-13).  Hy voel “soos iemand wat lankal dood is”, hy’t “geword soos ’n ding 
wat lê en vergaan” (vers 13) … “Maar ek vertrou op U, Here” … “ek sê, U is my God” (vers 15). 

Vertroue kom dus meer tot sy reg in die smeltkroes van die lewe.  Vertroue wys sy ware karakter in 
swaar tye.  En Dawid kan dit doen, omdat hy glo: “My tye is in u hand” (vers 16).  Hierdie sin kan ook 
vertaal word met “My toekoms is in u hand” (Craigie).   

Terwyl hy pleit dat hy uit die hande van sy vyande en vervolgers gered word, en hy pleit dat God 
hom sal red deur sy onfeilbare liefde, en hy smeek dat die Here hom nie teleurgestel sal laat staan in 
sy verwagting nie, neem hy nie God se rol oor deur in die uitkoms te glo nie, maar net in God. 

Waaraan hy vashou, is alles wat hy weet van God – sy getrouheid (vers 5, 21), sy getroue en 
onfeilbare liefde (vers 7, 16), dat Hy raaksien (vers 7), dat Hy ’n veilige staanplek gee (vers 8), sy 
goedheid (vers 19) en sy guns en beskerming (vers 24).  Hoe hy vashou, is om te vertrou, sterk te 
wees, moed te hou.   

Dat die Here wel die uitkoms voorsien het, wat Dawid gevra het, is wonderlik: “U het geluister na my 
gesmeek toe ek na U om hulp geroep het” (vers 23).  Daarom vorm dit deel van sy appèl aan die 
geloofsgemeenskap, om sterk te wees, moed te hou en die Here te vertrou: “Die Here beskerm dié 
wat aan Hom getrou is …” (vers 24). 

Uit ’n NT hoek word die Psalm se boodskap egter verruim, deurdat Jesus aan die kruis die woorde in 
vers 6: “In u hande gee ek my lewe oor” aan die kruis gebruik het: “Vader, in u hande gee Ek my gees 
oor” (Luk 23:46).  Waar Dawid gevra het vir redding uit die dood, het Jesus gevra vir redding in die 
dood (Craigie)!  Daarmee wys Jesus dat die uitkoms (tye/toekoms) van ’n mens se lewe regtig in God 
se hande lê, (vers 16) en dat dit selfs die dood kan insluit. 

Ek dink dit is baie keer ons probleem in ons geloofslewe.  Ons fikseer op die uitkoms, die redding 
self, nog soos onsself dit definieer, en verbind dan ons geloof aan die regte uitkoms, in plaas daarvan 
om ons geloof aan God te verbind, op Hom te vertrou.  En dit stuur net op rampspoed af in terme 
van ons geloofslewe. 

Jesus wys vir ons dat ons ernstig en volhardend vir uitkoms kan bid, soos ’n Dawid van ouds, maar 
altyd die spesifieke uitkoms in die Here se hande moet laat.  Dit sal voorkom dat ons geloof wankel 
of ten minste ongeloofwaardig voorkom, as die uitkoms nie is wat ons verklaar het dat dit sal wees 
nie.  En kan ons die uitkoms, hoe dit ook al is, met blydskap uit die hand van die Here ontvang. 

Matteus 21:1-11 – Jesus het ’n groot impak op Jerusalem en die Joodse leiers 

Jesus arriveer uiteindelik in Jerusalem vir die volvoering van sy roeping – sy lyding, kruisdood en 
opstanding – soos Hy nou al drie maal duidelik aan die dissipels gekommunikeer het.   

Hoofstuk 21 fokus op: 

 die impak van Jesus se Intog in Jerusalem op die stad en sy mense (21:1-11); 

 die impak van Jesus op die tempel en die kultus deur Jesus se reiniging van die tempel 

(21:12-17); 

 die simboliese vervloeking van die vyeboom deur Jesus (21:18-22) as inleiding tot sy 

gesprek met die Joodse leiers wat handel oor drie wesenlike sake: 

o Jesus se gesag (21:23-27); 

o Die noodsaak van gehoorsaamheid aan die hand van die gelykenis van die twee 

kinders  (21:28-32); 
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o Die noodsaak van geloof om die koninkryk te beërwe na aanleiding van die 

gelykenis van die huurders en die wingerd (21:33-46).   

Die implikasies hiervan kan nie misgekyk word nie, soos die leierpriesters en die Fariseërs uiteindelik 
te kenne gee dat hulle dit begin besef.  Dit is, dat God die koninkryk van hulle sal wegneem en sal 
gee aan dié wat in Hom glo.   Die Jode maak die fout, sê Jesus, om te dink dat hulle Hom uit die weg 
kan ruim deur Hom dood te maak.  Maar wat eerder sal gebeur, verklaar Jesus, is dat hulle 
verpletter sal word, juis op dié klip wat hulle, die bouers, as hoeksteen vir God se gebou afgekeur 
het.  Hoe tragies. 

Die impak van Jesus se Intog in Jerusalem op die stad en sy mense (21:1-11) 

Toe Jesus naby aan Jerusalem kom, by die klein dorpie Betfage teen die Olyfberg (waar Getsemane 
ook was) stuur Jesus twee dissipels om ’n vasgemaakte donkiemerrie met vul en al vir Hom as rydier 
te gaan haal.  “Die Here het hulle nodig!”  Hulle is waarskynlik na Betanië gestuur (die twee dorpies 
was baie naby mekaar – Mark. 11:1) waar Lasarus, Maria en Marta, sy goeie vriende, gebly het.  Dit 
verklaar ook moontlik hoekom Jesus kon aanspraak maak op die donkies. 

Interessant genoeg word die naam Betfage meesal as “huis van onryp vye” verklaar, wat die 
simboliese vervloeking van die vyeboom sonder vrugte, as ware voorafskadu.  Betanië het weer 
“huis van ellende” beteken ... waar Jesus vroeër met nardusolie gesalf is met die oog op sy lyding en 
kruisdood (Joh. 12:1).  Al die verwysings in dié evangelie is dus swanger aan betekenis.  Boonop is 
Betanië ook die plek waar Jesus se hemelvaart plaasgevind het (Luk. 24:50). 

Matteus noem dié verkryging van die donkies ’n vervulling van die OT profesieë (Jes. 62:11 en Sag. 
9:9) wat Jesus se gesag verder onderstreep.  Hy is inderdaad die Koning wat op pad is na Sion, dit is 
Jerusalem en sy mense. 

Op feestelike wyse ry Jesus só Jerusalem binne met ’n groot skare wat Hom verwelkom as die “Seun 
van Dawid” – in vervulling van die OT aanhaling uit Ps. 118:25-26 – terwyl hulle Hom ook identifiseer 
as “die profeet Jesus van Nasaret in Galilea”.  Hoewel die hele stad in rep en roer hieroor was, lei dit 
hulle egter nie tot geloof in Hom nie, maar skreeu uiteindelik saam met die Joodse leiers, kruisig 
Hom, kruisig Hom. 

Jesaja 50:4-9a – Die dienaar van die Here praat dié wat moeg is, moed in 

Hoofstuk 50 wei uit oor die redes vir die ballingskap – hulle sondes – 50:1-3, waarna die dienaar ‘n 
selfgesprek voer oor sy ervaringe in sy bediening – 50:4-11.   Hy dink na oor sy toerusting wat Hom 
in staat gestel het om dié wat moeg is, moed in te praat.  Die belangrikste manier waarop dit gebeur 
het, was dat Hy na God geluister het en dat dít sy bediening gestruktureer het.  Daarom kon Hy 
volhard in die ontsettende lyding wat Hom in die uitvoering van sy bediening te beurt geval het.  Só 
het die Here Hom gehelp om staande te bly in die aangesig van onregverdige aanklagtes. 

Elkeen wat dus na dié dienaar luister, sal die lig sien aanbreek in sy lewe, en die donker kan ontwyk.  
Laat ‘n mens dink aan die eerste hoofstuk van Johannes se evangelie waar Hy oor die Woord van 
God praat – Jesus – wat die lig vir die mense is (Joh 1:1-14). 

Filippense 2:5-11 – Jesus se selfontlediging inspireer ons as ligdraers in die wêreld  

Hierdie is die hart van die boodskap van Paulus aan die gemeente van Filippi.  Dit is ‘n teks waaroor 
‘n mens nooit uitgepraat kan raak nie, en oor en oor moet lees en oor moet nadink, tot dit deel raak 
van die praktyk van jou lewe. En dit het ‘n dieper betekenis as dit saam met die res van die hoofstuk 
gelees word. 

Jesus ontledig Homself en word deur God verhoog 
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Die lied in Fil 2:6-11 word in twee dele verdeel: in Christus Jesus se ontlediging (vers 6-8) en 
verhoging (vers 9-11).  In beide gevalle word dit trapsgewys beskryf.  Jesus het Hom eerstens 
ontledig (kenosis) deur nie aan sy Goddelike gestalte (morphe) vas te klem nie, tweedens dié van ’n 
slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, en derdens gehoorsaam te word met die dood aan 
die kruis.  Omgekeerd word die verhoging in die eerste plek as die verheffing tot die hoogste eer 
geskets, tweedens as die verkryging van ’n Naam bo elke naam, en derdens die kosmiese erkenning 
dat Hy Here is. 

Vers 6 begin in die oorspronklike Grieks met die woordjie alhoewel.  “Alhoewel Hy in die gestalte van 
God was …”  Dit kan egter ook vertaal word met omdat.  “Omdat Hy in die gestalte van God was, het 
Hy sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar het 
Hy Homself verneder (ekenôsen) deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te 
word.” Hierdie antieke lied is daarom nie net ’n nuwe perspektief op wie Jesus is nie.  Dit is ’n nuwe 
verstaan van God self.  Christus se ontlediging is nie iets wat aan Hom gedoen word nie.  Dit is deel 
van sy identiteit. Sy ontlediging en menswording is daarom nie ’n afstand doen of ontkenning van sy 
Goddelikheid nie, maar die manier waarop Hy wys dat Hy inderdaad God is (Gorman)!  Goddelikheid 
is om te gee, nie om iets te ontvang nie – “not getting but giving” (Moule).  Jesus gebruik dus sy 
posisie as God tot voordeel van die mensdom en ook die skepping, anders as Adam wat juis sy 
posisie as beelddraer van God misbruik het en gekies het om op selfsugtige wyse die vrug, “om soos 
God te wees”, te eet.    

Dieselfde gesindheid van selfontlediging moet ook in ons wees 

Daar is ’n interessante ooreenkoms tussen hierdie lied en die beskrywing van die voetewas episode in 
Joh 13:3-17: 1) Bokleed uitgetrek – van Goddelike gestalte ontledig; 2) voete gewas soos ’n slaaf – 
slaaf en aan mense gelyk geword; 3) Bokleed aangetrek – tot die hoogste eer verhef; 4) Bevestig dat 
Hy Here is – almal erken dat Hy Here is.  Dit lyk nie asof dit toevallig is nie, veral weens die feit dat 
Paulus hierdie selfontlediging ook as voorbeeld gebruik om die Filippense aan te moedig om dieselfde 
gesindheid as Christus Jesus te hê, net soos Jesus ook aan sy dissipels die opdrag gegee het om mekaar 
se voete te was, deur mekaar lief te hê.  Voetewas is dus ’n praktiese metafoor waarmee ’n mens die 
boodskap van Filippense 2 deel van jou lewe kan maak. Daarom is kenosis die kern-begrip, en die kern-
paradigma wat ons moet navolg. 

Ligdraers in die wêreld 

Paulus volg sy oproep tot onderskeidende liefde (1:9-10), en eensgesindheid na buite en binne (1:27-
2:2) – deur veral aan ander se belange te dink (2:3-4) – op in Fil 2:12-18 deur hulle hier aan te moedig 
om in alles gehoorsaam te wees aan die kruis-evangelie – soos Christus inderdaad vir hulle die 
voorbeeld van gehoorsaamheid gestel het (2:6-11).  En die metafoor wat hy daarvoor gebruik, is dat 
hulle soos ligdraers in die wêreld sal wees (letterlik: “skyn soos ligte in die wêreld” – vgl Jesus in die 
Bergrede: “Julle is die lig vir die wêreld” – Matt 5:14).  Hy beskou dit as sy priesterlike taak om hulle 
hiertoe aan te moedig en sy lewe in diens van hulle gehoorsaamheid te gee.  Daarom gebruik hy die 
verdere metafore uit die offerkultus dat hulle geloof ’n offer is wat hy in diens van God bring, en sy 
bloed ’n drankoffer is wat daaroor uitgegiet word, waaroor hulle saam met hom moet bly wees (vers 
17-18 – vgl ook Rom 15:16 waar hy op soortgelyke wyse skrywe oor sy priesterlike taak om die 
evangelie van God te bedien). 

 “Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe” is die NAV se 
poging om vers 12 se Griekse oorspronklike te vertaal, wat letterlik lui: “met vrees en bewing moet 
julle jul heil/verlossing/saligheid uitwerk”.  Paulus bedoel kennelik nie hier dat hulle verantwoordelik 
is vir hulle ewige saligheid nie.  Dit sou op ’n onvanpaste werkheiligheid neerkom wat in stryd met die 
res van die NT boodskap sou wees.  Hy roep hulle eerder op om vrugte te dra wat by hulle verlossing 
pas.  Let ook op dat hierdie oproep van Paulus afhanklik gemaak word van God se werk (vers 13) wat 
juis vir hulle in staat wil stel om gehoorsaam te kan wees: “want dit is God wat julle gewillig en 
bekwaam maak om sy wil uit te voer”.  Hulle gehoorsaamheid is dus nie die aanvulling of voltooiing 
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van God se werk in hulle lewens nie, maar die resultaat van wat Hy in hulle begin het (vgl veral Fil 1:6!) 
– “creating both the desire and the drive” (Hawthorne).  Die fokus is dus op God se werk in hulle, en 
om dit prakties deel van hulle lewens te maak.  Dit sluit in dat hulle nie moet kla en murmureer nie 
(eerder bid – Fil 4:6-7), moet sorg dat hulle opreg en onberispelik optree, sodat niemand hulle van iets 
slegs sal verdink nie, en bo alles aan die woord van die lewe moet vashou om dit uit te dra (vgl Petrus 
in Joh 6:68: “U het die woorde wat ewige lewe gee”, waarmee hy ook eksplisiet sy eie vashou aan die 
Here verklaar het). 

Ander se belange is Jesus Christus se belange 

’n Mens kry in die volgende perikoop ’n kykie in die diep-persoonlike verhouding wat Paulus met 
hierdie gemeente gehad het.  Hulle belange staan regtig voorop in sy gedagte.  Daarom wil hy vir 
Timoteus (Fil 2:19) na hulle toe stuur – Paulus het hom ook na Korinte (1 Kor 4:17) en Tessalonika (1 
Tess 3:2) gestuur – iemand wat hulle van die begin van hulle geloofspad af ken, om te hoor hoe dit 
met hulle gaan.  Hy wil ook vir Epafroditos (2:25 – “julle apostolos” 
[apostel/gestuurde/boodskapper] staan daar in die oorspronklike Grieks) – wat namens hulle vir 
Paulus kom bystaan het – na hulle toe terug stuur, om hulle kommer oor Epafroditos se siekte (hy is 
intussen genees) asook sy groeiende verlange huis toe te verlig.  Trouens, Paulus sou self graag by 
hulle wil uitkom (2:24).  Let op hoe hy hiermee vir hulle ook drie verdere voorbeelde gee (Timoteus, 
Epafroditos en hyself) van hoe hulle self teenoor mekaar moet optree, presies soos hy in vroeër in 
die hoofstuk geskrywe het: “Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié 
van ander” (2:4).  Dit sluit die onderlinge gasvryheid in, asook die agting vir geestelike leiers (2:29), in 
’n netwerk van onderlinge diens.  Let ook op hoe hierdie tipe omgee ten diepste illustreer watter 
prioriteit ’n mens aan die belange van Jesus Christus gee, in Wie hierdie gesindheid die allerbeste 
geïllustreer is (2:6-11).  Deur aan ander se belange te dink, is ’n mens inderdaad besig om Jesus se 
belange te dien.  Anders gestel: Jesus kom na ons in die gedaante van “die ander”!   

Ons hele lewe word “in die Here Jesus” geleef 

Paulus werk hier met ’n baie belangrike beginsel in sy beplanning en bediening: “Ek hoop/vertrou in 
die Here Jesus …” (Fil 2:19, 24 – ongelukkig voorwaardelik vertaal in die NAV: “as die Here Jesus wil”).  
Om te hoop of te vertrou in die Here beteken nie dieselfde as om onnadenkend iets ondergeskik te 
maak aan die Here se wil, of soos ons soms met die gesegde DV (Deo Volente) uitdruk nie.  “In die 
Here” beteken dat Paulus doelbewus wat hy doen “in verhouding met die Here Jesus” doen.  Of dit 
nou iets is waarop hy hoop (elpizô in Fil 2:19 – vgl ook Fil 1:23), of iets waarop hy met meer 
sekerheid vertrou (peithô in Fil 2:24 – vgl ook hierdie Griekse woord se ander voorkomste en 
vertalings in hierdie brief: Fil 1:6 [oortuig], 14 [vertroue] 25 [oortuig]; 3:3 [vertrou], 4 [vertrou] – sien 
ook 2 Tes 3:4: “In die Here het ons vertroue in julle …”), dit geskied in verhouding met die Here.  Dit 
is om doelbewus die Heerskappy van Jesus te soek en aanvaar, presies dit wat in die tweede helfte 
van die gedeelte oor Jesus se selfontlediging en verheerliking in Fil 2:6-11 verklaar is.  Dit herinner ’n 
mens aan die 17de eeuse boekie The Practice of The Presence of God2 waarin briewe van en ook ’n 
paar gesprekke met Nicholas Herman – wat die naam Brother Lawrence gekry het in ‘n klooster in 
Parys waar hy as kok gewerk het – deur Joseph de Beaufort opgeteken is.  Nicholas het ’n direkte 
benadering tot die geestelike lewe beoefen en hom dit ten doel gestel om alles wat hy doen en dink 
“in die Here” en “vir die Here” te doen en dink.  Paulus het hierdie beginsel op ’n harde manier 
geleer op sy tweede sendingreis, net voor hy die roeping na Europa ontvang het wat tot die stigting 
van die gemeente van Filippi gelei het (Hand 16:6-9).  Die Gees van Jesus het Paulus twee keer 
verhinder om sy eie kop in die bediening te volg, voor hulle (almal was betrokke!) deur die gesig van 
die Masedoniese man oortuig is om die evangelie in Europa te verkondig.  En dié direkte benadering 
het nie net sy eie lewe daarna bepaal nie, maar ook die praktiese geestelike lewe wat hy aan die 

                                                           
2 Die boekie is gratis op verskeie plekke op die Internet beskikbaar. 
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gemeentes voorgehou en voorgeleef het.  Dit is ook waarom ’n onderskeidende lewe vir hom so 
belangrik was, soos ons in Fil 1:9-10 gesien het. 

10-16 April 2017 

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

Preekteks 16 April 

Die perikoop vorm deel van die gedeelte wat van Kolossense 3:1 tot 4:1 strek en met die tema van: 
“Leef as nuwe mense”, beskryf kan word.  Ek gee dus weereens ‘n ietsie meer ter wille van die 
konteks. 

Paulus maak ‘n laaste fundamentele uitspraak oor gelowiges se verbintenis met Christus Jesus voor 
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 

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 
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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 onafhanklik 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. 

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, gehoorsaamheid, die 
vermyding van foutvinderigheid, opregtheid, en reg en billikheid moet dus eerder 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. 

Handelinge 10:34-43 – Die Heilige Gees word ook vir heidene gegee 

(Hierdie is ‘n duplikaat van ‘n vroeëre gedeelte wat per abuis ingesluit is in die tekste vir vandag.)   

Hierdie verhaal is van sleutel belang vir die ontwikkeling van die evangelie. Hiersonder sou die 
Christelike evangelie ’n Joodse sekte gebly het en nooit sy grense kon oorsteek na elke nasie en volk 
nie.  Waar die Samaritane en die Etiopiese amptenaar (Hand 8) nog deel van die Joodse geloof was 
(die Samaritane het nou wel ’n gemengde godsdiens gehad, maar het ook die Pentateug as 
gesaghebbend vir hulle godsdiens beskou), is dit nou onbesnede mense wat die evangelie hoor en 
glo (let op die beswaar in Hand 11:3). 

Ek eis as ek dink wat kon gebeur het as Petrus nie uiteindelik ja gesê het vir die visie wat die Here 
hom gegee het nie.  En maak geen fout nie – dit was ’n geweldige uitdaging vir hom wat groot risiko 
vir hom in sy eie gemeenskap ingehou het.  Geen wonder dat dit dan ook die langste verhaal in 
Handelinge is.  Lukas het duidelik die belangrikheid hiervan besef. 

Dit is ook opmerklik dat dit ’n beweging van God was, en nie in die eerste plek van Petrus of die kerk 
nie.  Die engel van God sit die proses aan die gang met sy verskyning aan Kornelius, die Romeinse of 
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Italiaanse burger, in Seserea, wat vir Petrus moet laat haal (50 km daarvandaan in Joppe).  En Petrus 
beleef op sy beurt ’n ekstatiese geestesvervoering (die Griekse woord ekstasis word gebruik) waarin 
hy ’n visioen sien en ervaar dat die Here (Jesus) sowel as die Gees met hom praat om Kornelius se 
versoek te eer. 

En wanneer Petrus begin om te preek, nog voordat hy klaar gepraat was, word die Heilige Gees ook 
aan die heidene gegee  met die begeleidende teken van tale, soos in die begin op Pinksterdag.  Let 
op dat die doop hier ná die uitstorting van die Heilige Gees gegee word, selfs voordat daar vreeslik 
sprake van bekering is. 

Psalm 118:1-2, 14-24 – Aan sy liefde is daar geen einde nie 

Ons kom met dié Psalm aan die einde van die tweede reeks Psalms – 110-118 – in die vyfde 
Psalmboek wat die geloofsgemeenskap gehelp het om te fokus op God se beloftes.  Dit is beloftes 
soos:  

 die vestiging van sy Messiaanse koninkryk waarvoor God instaan (Ps. 110);  

 dat God se werk groots en betroubaar is vir sy mense (Ps. 111);  

 dat ontsag vir God se gebooie vreugde bring en dat vertroue op Hom die vrees vir slegte 

tyding verdryf (Ps. 112);  

 dat die lewe betekenisvol raak wanneer die Here geprys word van waar die son opkom tot 

waar dit ondergaan (Ps. 113);  

 dat hulle jubeling oor die Uittog uit Egipte vir hulle ‘n model gee om nie net te dink aan die 

nuwe Uittog uit Babel nie, maar ook aan God se belofte van redding uit elke vasgevalde 

situasie waar hulle hulle mag bevind (Ps. 114); 

 dat hulle mag weet dat God sy eer daarin stel om hulle vertroue op Hom en sy beloftes te 

beantwoord (Ps. 115); 

 dat hulle die Here mag liefhê, want Hy verhoor hulle smeekgebede (Ps. 116); 

 dat hulle mag weet en vertrou daarop dat God oneindig betroubaar is in sy onmeetlike liefde 

vir hulle (Ps. 117). 

Dít is die pakket van beloftes wat hulle met hulle mag saamdra op hulle lewenspad. 

Hierby kom Psalm 118 nou om dié inleidende fokus op God se beloftes af te rond met die gedagte 
dat daar aan God se liefde geen einde is nie, soos Hy dit oor en oor in die geskiedenis bewys het.  
Daarvan moet Israel getuig.  Daarvoor moet Israel God loof. 

Dit is dan ook uit dié hoek wat ons die skare se woorde met die intog in Jerusalem moet hoor as 
hulle die woorde uit Psalm 118:26 gebruik: “Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!” soos 
Matteus dit vir ons vertel (Matt. 21:9).  Psalm 118:27 maak dan net soveel meer sin: “Begin die fees!  
Wuif met takke!”  Hoewel die fees in Jesus se geval natuurlik geëindig het by sy kruisdood. 

Die beloftes van die Here in Psalm 110-118 is dus met die koms van Jesus vervul.   So interpreteer 
die vier evangelieskrywers dit (Mark 11; Matt. 21; Luk. 19; Joh. 12).  Selfs die skare in Jerusalem kon 
dit nie inhou nie en het Hosanna vir die Koning gesing.  Ook Jesus was baie bewus daarvan dat sy 
lewe die boodskap van die Psalms vervul het, soos ons lees in Luk. 24:44: “dat alles vervul moet word 
wat in die … psalms oor My geskrywe is”. 

Die Psalm kan in twee dele opgedeel word aan die hand van die inhoud.   

 Die eerste deel fokus op gebedsverhoring wat onderstreep dat God goed is, dat aan sy liefde 

daar geen einde is nie – vers 1-18.  Dit is waarskynlik bedoel as ‘n danklied vóór die tempel 

deur die koning of een of ander leier wat die geloofsgemeenskap se dank verwoord. 
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 Die tweede deel fokus op die lofprysing en danksegging wat onderstreep dat die Here lewe 

skenk, dat aan sy liefde daar geen einde is nie – vers 19-29.  Dit is waarskynlik bedoel as ‘n 

danklied ín die tempel soos ons uit vers 19 aflei: “Maak die tempelpoort vir my oop: ek wil 

ingaan en die Here loof.” 

118:1-18 – Die Here het my gebed verhoor 

Die Psalm begin met die belydenis dat God goed is, dat aan sy liefde daar geen einde is nie.  Dít is 
iets wat die volk Israel sowel as sy geestelike leiers uit die huis van Aäron moet inspireer om te 
getuig.  Trouens: Elkeen: “wat die Here dien” – vir Hom ontsag het – moet getuig daarvan dat sy 
liefde geen einde het nie. 

In die danklied vóór die tempel verwoord die koning of een of ander geestelike leier die dank wat 
hulle het omdat God hulle gebede verhoor.  Soos in Psalm 23 bely hulle dat die Here by hulle is, en 
dat hulle daarom geen vrees het nie: “Wat kan ‘n mens aan my doen?” 

Die Here is die enigste skuilplek wat van waarde is.  Geen fisiese skuilplek kan só help as die 
geestelike skuiling wat ‘n mens by die Here kan vind nie.  Selfs toe nasies “soos bye” die volk 
omsingel het, kon hulle in die Naam van die Here die aanval afslaan.  Die bye het: “soos doringtakke 
in ‘n vuur verdwyn.” 

Die vyande wou die volk platloop, maar het nie rekening gehou met die Here wat hulle uit die gevaar 
gered het nie.  Daarom kan hulle getuig: “Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die 
Here getuig.” Al was dit moeilike tye, het hulle daardeur gekom! 

118:19-29 – Aan sy liefde is daar geen einde nie 

Daarom is die gebed van die volk: “Maak die tempelpoort vir my oop: ek wil ingaan en die Here loof.”  
Van dié ervaring van gebedsverhoring moet die wêreld, maar veral ook die geloofsgemeenskap 
kennis neem. 

Die Psalm werk dan heel onverwags met die metafoor van die: “klip wat deur die bouers afgekeur 
is,” maar: “juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.”   Die Psalmis bedoel daarmee dat 
hulle eintlik soos die afgekeurde klip was in hulle eie ervaring, en selfs in die oë van hulle vyande.   

Deur die Here se ingrype voel hulle nou asof hulle van hulle posisie van vernedering verhoog is tot 
die mees prominente plek in die tempel van die Here, die belangrikste klip in die gebou (vgl. Jes. 
28:16 vir ‘n soortgelyke gedagte, en Jer. 51:26 vir die teenoorgestelde boodskap aan Babel).  

Die boodskap van die belangrikste klip vind op ‘n besondere manier in die NT weerklank in Paulus 
(Rom. 9:33; 10:11) en Petrus (1 Pet. 2:6) se onderrig oor Jesus as die fondament, die hoekklip, van 
die Christelike kerk.  Soos Jesus verneder is aan die kruis, is Hy verhoog deur sy hemelvaart.  En is Hy 
nou die hoeksteen, die belangrikste klip in die gebou wat God besig is om te voltooi, die hemelse 
Jerusalem.   

Dit is daarom een van die belangrikste en wonderlikste boodskappe wat die OT en NT 
geloofsgemeenskap aan mekaar bind.  Wat hulle verwag het, dít is vervul in Jesus en vorm die basis 
vanwaar af ons as gelowiges leef. Daarom: “Begin die fees!  Wuif met die takke!”  Alle gelowiges van 
alle tye vind vreugde in dié werklikheid. 

Onthou egter, net ter wille van volledigheid, ook die ander kant, die klip waarteen ‘n mens jou voet 
stamp, soos Jes. 8:14 op die tafel gesit het (“bedruktheid en benoudheid is sy padkos”!) en ook deur 
Paulus en Petrus gebruik word. 

Boodskap 

Die Psalm herinner ons aan die vreugde van gebedsverhoring.  Dit onderstreep dat God goed is, dat 
aan sy liefde daar geen einde is nie, en dat ons van Hom kan verwag dat Hy altyd só sal wees.  Die 

http://bybelskool.com/jesaja-28-n-oor-vir-god-bring-voorspoed/
http://bybelskool.com/jesaja-28-n-oor-vir-god-bring-voorspoed/
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Psalm herinner ons ook aan die voorreg om deur lofprysing en danksegging ‘n getuienis af te lê van 
wie God ook vir ander kan wees.  Aan sy liefde is daar geen einde nie, voorwaar! 

Die Psalm herinner ons ook aan die Here Jesus wat volgens die NT die belangrikste klip in die gebou 
geword het, vir die hele OT en NT geloofsgemeenskap regdeur die eeue. Hy is van volslae 
vernedering aan die kruis verhoog tot die hoogste heerlikheid in God se wêreld.   

Daarom: “Begin die fees!  Wuif met die takke!”  Getuig van wat God vir jou gedoen het, en bly in 
gebed vir dié dinge waar daar nog uitkoms nodig is.  Die Psalm het inderdaad ‘n boodskap wat 
vandag nog ons met vreugde en verwagting vul. 

Ek lees in die Bybel vir die Lewe die storie van die Engelse filosoof, teoloog, vertaler, prediker en 
Hervormer: John Wycliffe (1329-1384).  John het ‘n passie gehad om alle mense die Bybel in hulle 
eie taal te laat lees.  Sy vyande in die kerk het egter niks daarvan gehou nie, en wou hê dat net die 
geleerdes die Bybel in Latyn en die oorspronklike tale lees.  Hulle het hom selfs verbied om te preek.  
Op 52 jarige ouderdom het hy as ‘n baie siek man afgetree.   

Toe sy vyande selfs op sy siekbed hom geteister het met die idee dat hy sy “sonde moet bely” om die 
Bybel vir alle mense toeganklik te maak – kan jy dít glo! – het vers 17 van Psalm 118 hom te binne 
geskiet, en het hy dit vir hulle aangehaal: “Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die 
Here getuig.” 

Net daar en dan het John besluit om die hele Bybel in Engels te vertaal.  Dit het hom drie jaar 
geneem en hy het dit voltooi net voor hy op 55 jarige ouderdom oorlede is. Sy passie vir die Woord 
het ander geïnspireer om dieselfde te doen.  Die Tsjeg Johannes Hus (1369-1415) het ‘n proses begin 
om die hele Bybel in Boheems te vertaal en Maarten Luther (1483-1546) het daarop voortgebou en 
self die hele Bybel in Duits vertaal. 

Dat jy dus die Bybel in jou eie taal in jou hand kan hou, is te danke aan die visie en passie van hierdie 
Hervormers.  En Psalm 118:17 was die inspirasie wat die Here in die lewe van John Wycliffe gebruik 
het om sy lewenswerk te voltooi.  Trouens, die hele idee van ‘n Bybel in jou eie taal, kom tot ‘n groot 
mate van sy visie af!   

Luister hier na die majestueuse melodie van Psalm 118, geskryf in 1545 deur Guillaume Franc in 
Straatsburg ‘n jaar voor Luther se dood (gespeel deur Dick Sanderman).  

Johannes 20:1-18 – Jesus staan op as die teenwoordige Here 

Johannes vertel ons in hoofstuk 20-21 van vier verskynings van Jesus na die opstanding.  Hy verskyn 
eerste aan Maria Magdalena, tweede aan die dissipels, derde aan Tomas wat nie by was met Jesus 
se tweede verskyning nie en laastens (hfst 21) aan die dissipels by die meer, waar Jesus spesifiek vir 
Petrus intrek en heraanstel in sy rol as herderleier (laat my skape wei). 

Let op dat Johannes niks vertel van die opstandingsgebeure self nie, net van die leë graf en van Jesus 
se verskynings daarna aan hulle.  Nie een van die ander evangelies sê vir ons meer oor die 
opstandingsgebeure as sodanig nie.  Daar is ’n bietjie meer getuienis oor die aardbewing wat die klip 
weg laat rol het, van die engele wat betrokke was, maar niks oor die opwekking as sodanig nie.  Dit is 
’n daad van God wat wel duidelik is uit die feit dat hulle Jesus se verskynings hierna kan waarneem, 
maar deel van die misterie van die opstanding sal bly tot aan die einde van die tyd. 

Die leë graf met die opgerolde grafdoeke is natuurlik belangrik omdat dit die werklikheid en 
historisiteit van die feit van die opstanding aandui.  Maar dit is veral Jesus se verskynings na sy dood 
wat belangrik is, omdat dit die belofte en betekenis van die opstanding vir ons beklemtoon.  Uit 
Johannes se beskrywing van die opgestane Jesus kan ’n mens agterkom dat Jesus herkenbaar is, 
steeds kommunikeer soos ons dit doen, en ’n fisiese/werklike (by gebrek aan ’n beter woord) 

http://www.psalmboek.nl/zingen.php?psID=118&psvID=1&s=rit6
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liggaam het, want  ’n mens kan aan hom vat, en hy gee vir hulle kos om te eet.  Maar hy is ook 
anders, omdat hy kan verskyn en verdwyn soos Hy wil.  Hy is dus nie aan ruimte gebonde soos die 
dissipels nie. En telkens verander Hy die lewe van dié aan wie Hy verskyn het. 

Daarmee lewer Johannes getuienis af van die werklikheid van Jesus se opstanding uit die dode en 
van die wyse waarop Jesus se opstanding alles verander.  

Hy troos bv. vir Maria Magdalena en verseker haar dat God daar is vir haar.  Haar eerste gedagte toe 
sy die leë graf sien, was dat iemand Jesus se liggaam weggevat het.  Dit is ook wat sy vir Petrus en 
Johannes gaan sê het en waarna hulle kom kyk het.  Die leë graf kon ook net soveel sê, daarom sê 
Johannes dat hulle haar geglo het, maar nog nie verstaan het dat Hy opgestaan het nie. 

Dit is egter eers wanneer Jesus aan Maria verskyn in die tuin en met haar praat en sy die werklikheid 
van sy teenwoordigheid ervaar, dat sy  Hom kan herken en as Here kan vereer.  Let op hoe dít is hoe 
sy Jesus aan die dissipels hierna gaan bekendstel: “Ek het die Here gesien!” 

En dit is dieselfde vir die dissipels.  Dit is eers wanneer Hy self aan hulle verskyn, dat die dissipels rus 
en vrede ervaar, en hulle vrees in blydskap kan verander.  Netso Tomas.  Jesus openbaar Homself 
aan Tomas sodat sy twyfel in geloof kan verander en Hy met oortuiging deel kan wees van die 
groeiende getuienis van sy opstanding.  

En let op dat Jesus nie net vir hulle troos en versterk in hulle geloof nie.  Nee, Hy stuur hulle ook, 
waarmee Hy hulle roeping bevestig om die wêreld met die boodskap van vergifnis in te gaan.  En 
later doen Hy dieselfde met Petrus en gee Hom ’n soortgelyke opdrag as wat Jesus self gehad het, 
om vir die skape weiding te gee. (Joh 10). 

Daarmee bereik Johannes se evangelie dan ook sy hoogtepunt, want Hy skryf juis hierdie klompie 
verhale van Jesus se wondertekens, sy gesprekke, en sy verskynings om ons te oortuig dat Jesus die 
Christus is, die Seun van God, en sodat ons deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê (Joh 20:31).  Jesus 
staan op om as die teenwoordige Here ons lewens betekenis te gee. 

Ons praat te veel oor die historisiteit en werklikheid van die opstanding, en hopeloos te min oor die 
teenwoordigheid van die Here Jesus.  Die leë graf fassineer ons miskien te veel.  Dit is immers die 
teenwoordige Jesus wat ons lewens verander en wat ons fokus moet wees.  Jy kan natuurlik nie die 
teenwoordige Jesus hê sonder ’n leë graf nie – die graf was immers leeg.  Maar jy kan die 
teenwoordige Jesus mis as jy te veel klem lê op die dogma van die leë graf.   

Ek loof daarom Jesus dat Hy my ook troos, in my geloof versterk, en my stuur om die werk te doen 

wat Hy vir my het.  En dat dit in real-time gebeur, nou, vandag. 
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