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Inleiding 

In die tweede 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. 
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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 Levitikus by te woon.  Ons gaan dit hoofstuk vir 

hoofstuk deurlees.  Die eerste bydraes verskyn vanaf 20 April – daar is reeds vier bydraes as ‘n 

inleiding oor die boek.  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 19 April vir ‘n bespreking van 

die voorafgaande bydraes. 

PREEKTEKSTE 

Die voorgestelde preektekste word eerste gelys waarna die ander drie tekste vir die week aangedui 

word. 

1. 23 April Johannes 20:19-31; Handelinge 2:14a, 22-32; Psalm 16; 1 Petrus 1:3-9   

2. 30 April Lukas 24:13-35; Handelinge 2:14a, 36-41; Psalm 116:1-4, 12-19; 1 Petrus 1:17-23 

3. 7 Mei Johannes 10:1-10; Handelinge 2:42-47; Psalm 23; 1 Petrus 2:19-25   

4. 14 Mei Johannes 14:1-14; Handelinge 7:55-60; Psalm 31:1-5, 15-16; 1 Petrus 2:2-10  

5. 21 Mei Johannes 14:15-21; Handelinge 17:22-31; Psalm 66:8-20; 1 Petrus 3:13-22 

6. 28 Mei Johannes 17:1-11; Handelinge 1:6-14; Psalm 68:1-10, 32-35; 1 Petrus 4:12-14 

7. 4 Junie 1 Korintiërs 12:3b-13; Handelinge 2:1-21; Psalm 104:24-35b; Johannes 20:19-23 

8. 11 Junie Psalm 8; Genesis 1:1-2:4a; 2 Korintiërs 13:11-13; Matteus 28:16-20 

9. 18 Junie Genesis 18:1-15; Psalm 116:1-2, 12-19; Romeine 5:1-8; Matteus 9:35-10:8 

10. 25 Junie Genesis 21:8-21; Psalm 86:1-10, 16-17; Romeine 6:1b-11; Matteus 10:24-39 

11. 2 Julie Genesis 22:1-14; Psalm 13; Romeine 6:12-23; Matteus 10:40-42 

12. 9 Julie Genesis 24:34-38, 42-49, 58-67; Psalm 45:10-17; Romeine 7:15-25a; Matteus 11:16-

19, 25-30 

13. 16 Julie Matteus 13:1-9, 18-23; Genesis 25:19-34; Psalm 119:105-112; Romeine 8:1-11 

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. 

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. 
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• 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. 

23 April 2017  

Johannes 20:19-31 – 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) 

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 
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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. 

Handelinge 2:14a, 22-32 – Die Heilige Gees maak alle gelowiges getuies 

Die uitstorting van die Heilige Gees – 2:1-13 

Die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas op Pinksterdag, 50 dae na Jesus se kruisiging en 

opstanding op die Paasfees, en 10 dae na Sy hemelvaart.  Pinksterfees was ’n Joodse oesfees (Lev 

23:15-16). 

Die oorweldigende vervulling van al die gelowiges met die Heilige Gees is die teken dat Hy deur hulle 

die hele wêreld vol gaan maak van die getuienis van Jesus, die Christus.  Die vuur wat verdeel in 

tonge bevestig dat hierdie evangelie oorvertel moet word en die tale-wonder bevestig dat dit vir alle 

mense bedoel is, soos ’n mens kan sien uit die vyftien-tal nasies wat daar teenwoordig is om die 

wonder te aanskou en die evangelie in hulle eie taal te hoor.  Hierdie tale-wonder (verstaanbaar) is 

dus iets anders as die gawe van tale (onverstaanbaar) wat in 1 Korintiërs 12 en 14 van vertel word. 

Petrus se toespraak – 2:14-36 

Petrus tree saam met die ander apostels op, hoewel net sy woorde deur Lukas weergegee word.  En 

dit is interessant dat hierdie eerste preek ’n drie-deling het, (wat in die volksmond as ’n goeie 

dominees preek bestempel word!): 

• Hy verklaar wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees 

• Hy beklemtoon die groot dinge wat God gedoen het, veral deur die opstanding van Jesus 

Christus 

• Hy spel die implikasies daarvan vir die wêreld, dat Jesus die Here en die Christus is. 

Die groot aantal Ou Testament beloftes wat Petrus hier aanhaal en aandui dat dit hier vervul word, 

is opmerklik en bevestig dat wat gebeur in lyn is met wat God reeds openbaar het in die verlede.  Let 

veral op dat Petrus die profesie van Joël verbind aan die werk en bediening van Jesus, met presies 

dieselfde woorde: wonders en tekens. Dit wil lyk asof die kosmiese beskrywings met sy kragtige dade 

verbind word of dit kan natuurlik ook op die eindtyd vervulling dui. 

Petrus doen ook moeite om die Skrif se voorspellings aan die opstanding en die hemelvaart van 

Jesus te verbind en daarmee die band met die Skrif te bevestig. 
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Psalm 16 – Daar is niks goeds behalwe by God nie 

Psalm 16 is al op baie maniere in koorstukke verwerk, omdat dit só ’n pragtige prentjie skilder van 

die rus wat daar in die teenwoordigheid van God is.  Alles vloei uit die verwagting in die eerste vers: 

"Neem my in beskerming, o God; ek soek skuiling by U." 

Let op hoe die Psalm gemaklik wissel tussen getuienis en gebed, tussen iets sê oor sy verhouding 

met God, en om God direk aan te spreek.  Sy praat oor God lei tot ’n praat met God en andersom. 

Iets wat my besonders tref, is dat hy bely dat God ’n aanspraak op Hom het: “Ek behoort aan U” 

(vers 2).  Hy gebruik die woord ’Adonay wat Heer of Eienaar kan beteken.  Hy sê letterlik: “My Heer 

is U”. Maar, dié feit, dat hy God se slaaf is, dat God ’n aanspraak op hom het, is vir hom nie ’n 

verskrikking nie, maar ’n troos.  Daar is regtig niks goeds vir hom behalwe by God nie – die tema van 

die Psalm. 

Daarom kan hy nee sê vir die afgode wat baie ander verlei (vers 3-4), omdat hy in God se 

teenwoordigheid die dwaasheid en smart besef wat afgodediens mense berokken.  En dit is nie net 

omdat hy ervaar dat God sorg en vir hom ’n pragtige deel gegee het nie (vers 5-6).  Dit is ook nie net 

omdat God hom tot die regte insig bring nie (vers 7).  Dit is veral omdat die Here altyd by hom is, en 

hy daarom nie struikel nie (vers 8). God se teenwoordigheid verlig sy lewe tot in die diepste 

donkertes , iets wat in Psalm 23 verder geneem sal word. 

Daarom is hy nie net bly nie, maar voel hy veilig.  God leer hom hoe om te leef.  Uit sy hand kom net 

wat mooi is (vers 9-11).   

Let mooi op wat Dawid in vers 10 sê: dat al sou hy sterf, hy nie in die mag van die dood sal wees nie. 

Selfs dán glo hy is God nog in beheer. Dawid het hier vaagweg iets begin raaksien, wat in die NT met 

Jesus se opstanding helder en duidelik geword het, die opstanding uit die dood.  Petrus noem op 

Pinksterdag vir Dawid ‘n profeet wat Jesus se opstanding vooruit gesien het (Hand 2:29-36) 

en Paulus doen dieselfde in sy toespraak in Antiogië in Pisidië (Hand 13:32–37). 

Luister na hoe Antjie Krog dié Psalm verwoord: 

1.  Heer , bewaar my dig by U ; 

     by U vrees ek niemand nie . 

     Ek behoort alleen aan U ; 

     niks is goed behalwe U . 

     Soveel afgode is daar , 

     soveel wat hul daarby skaar . 

     Nooit gaan ek met hulle saam ;  

     op my lippe is u Naam . 

2.  Alles wat ek hier ontvang , 

     spreek van sorg , van u belang . 

     Pragtig is die deel , ek weet , 

     wat U sorgsaam vir my meet . 
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     Elke insig vorm Hy ; 

     snags vind ek : U praat met my . 

     Nooit sal ek weer struikel nie . 

     Altyd , voor my , sien ek U . 

3.  Hier op aarde juig ek bly , 

     want die Here is naby . 

     Van die graf weerhou U my ; 

     vir my trou beloon U my . 

     Leer my , Heer , hoe om te leef ; 

     leer my in u blydskap leef . 

     Uit u hand kom lieflikheid . 

     Juig , juig tot in ewigheid ! 

1 Petrus 1:3-9 – Jubel oor God in allerhande beproewings 

Met die inleiding van vers 1-2 is dit geen wonder dat Petrus uitbars in ’n lofbetuiging aan God nie.  

Hy fokus op die ewige erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word.  Die opstanding van 

Jesus Christus uit die dood is die basis van ons hoop – ’n lewende hoop – dat ons dié erfenis aan die 

einde in besit sal neem. 

Let op hoe Petrus in vers 5 ons geloof en die krag van God aan mekaar verbind: “ja, vir julle wat, 

deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word vir die verlossing.” Beide God se krag sowel as 

ons geloof speel ’n rol in ons volharding tot die einde toe.  Ons gryp vas aan God, omdat Hy ons 

gegryp het. 

Oor hierdie erfenis en hierdie toekoms moet ons jubel ... “al moes julle nou eers vir ’n kort tydjie 

deur allerhande beproewings bedroef word.”  Daar is immers ’n doel met beproewings – dit wys die 

egtheid van ons geloof, iets wat baie kosbaar is.  Die toetsing deur beproewings wys dat geloof 

beproefd is, dat dit die moeite werd is.  En die motivering vir ons volharding kom van ons liefde vir 

die Here Jesus Christus, in wie ons glo, al het ons Hom nog nie gesien nie.  Hy is die Een van wie ons 

glo dat Hy ons by die verlossing sal uitbring, sodat ons die einddoel van ons geloof kan bereik. 

Petrus herinner die gelowiges daaraan dat hierdie verlossing iets is waaroor baie lankal nagedink en 

navraag gedoen is, sedert die tyd van die profete.  Selfs die engele, sê hy, wonder oor presies hoe dit 

werk. Ons het egter nou die voorreg om nie net van ons deelname aan die verlossing oortuig te 

word nie, maar inderdaad mee te werk daaraan deur ons verbintenis aan God.  

  

30 April 2017  

Lukas 24:13-35 – Jesus het werklik opgestaan 

Lukas vertel die opstandingsverhaal in vier dele: 

• Die leë graf – 24:1-12 
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• Die Emmausgangers – 24:13-35 

• Jesus se verskyning aan die dissipels – 24:36-49 

• Jesus se hemelvaart – 24:50-53 

24:1-12 

Let op dat Lukas eers sterk klem lê op die leë graf wat deur die vroue en Petrus besoek is.  Net soos 

dit vir hom belangrik was om Jesus se onskuld voor die verskillende howe in Jerusalem, die 

godsdienstige (Joodse Raad), die koninklike (Herodes) en die politieke (Pilatus) te beklemtoon, só 

beklemtoon hy die feitelikheid van die leë graf. 

Die twee engele bevestig Sy opstanding en noem Hom die Lewende.  En let veral op dat hulle die 

opstanding verbind aan Sy eie woorde.  Die opstanding kom dus soos Hyself dit vele kere vir hulle 

herhaal het, hoewel hulle dit moeilik kon glo. 

24:13-35 

Die Emmaus-gangers se ervaring met Jesus op die pad – het ons hart nie warm geword nie – noop 

hulle om Hom in te nooi, al weet hulle nog nie dat dit Hy is nie.  Met die seënbede en die breek van 

die brood gaan hulle oë egter oop en sien hulle wie Hy werklik is. 

Let op dat dit juis hulle gasvryheid is wat hulle hierdie openbaring laat ervaar.  Daarsonder sou hulle 

dit moontlik gemis het!  Weereens is dit vir Lukas baie belangrik om die verband tussen die gebeure 

van die opstanding en die Skrifwoord te trek, want dit is ’n geweldige bevestiging van geloof, veral 

vir dié wat nie die voorreg gehad het om Hom te sien nie. 

Hulle kan natuurlik nie alles vir hulleself hou nie, en gaan vertel vir die ander tot almal se groot 

blydskap. 

24:36-49 

Maar die verhaal oor Jesus se verskyning word opgevolg deur ’n egte ervaring daarvan deur die 

dissipels.  En saam met die vredegroet bevestig Hy sy werklike opstanding deur hulle uit te nooi om 

aan Hom te vat en saam met hulle te eet. 

Weereens trek Jesus die verband met die Skrifte (wet van Moses, profete, psalms) waarin ’n 

geweldige boodskap vir ons sit – ons kan die Skrif glo, ook oor ander dinge.  Want, dit is net mense 

wat dít glo, wat dit ook sal gaan vertel vir ander, soos Hy inderdaad die opdrag gee.  Daarvoor het 

hulle egter die Heilige Gees nodig, van wie se uitstorting die volgende deel van sy boek ons sal 

vertel: Handelinge. 

24:50-53 

Jesus lei die dissipels uit die stad uit – 40 dae na sy opstanding (Hand 1:3) – en word in die hemel 

opgeneem.  Hulle gaan vol blydskap terug in afwagting van die uitstorting van die Heilige Gees.  Soos 

Lukas die evangelie in die tempel begin het, so eindig hy dit met die dissipels wat God in die tempel 

prys. 

Handelinge 2:14a, 36-41 – Die eerste oes 

Die eerste oes word op die Oesfees ingesamel, drieduisend bekeerlinge!  Let op dat hulle bekering 

met drie dinge te make het: ’n wegdraai van die sonde (ook die sonde van die kruisiging), ’n doop in 
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die Naam van Jesus, waarmee hulle aan Hom verbind word, en die gawe van die Heilige Gees 

(dieselfde Gees as wat hulle so pas gesien en ervaar het in die lewe van die apostels). 

Dié boodskap is vir almal, spel Petrus dit vir hulle uit, ook vir dié wat daar ver is, waarmee 

waarskynlik die nie-Jode en heidene bedoel word, hoewel dit ’n tyd sou duur voor hulle hiervan 

werk sou maak. 

Psalm 116:1-4, 12-19 – Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede 

 ‘n Mens kan die Psalm in twee dele indeel op grond van die belangrike klem van die liefde vir God in 

vers 1-8 en die verdere klem op sy geloof in God wat tot verlossing gelei het en waarvoor hy die 

Here dank in die geloofsgemeenskap: vers 9-19.  Die Psalm is ook verder belangrik weens die 

belangrike wyse waarop die Psalmis se getuienis fokus op God as die Verlosser en nie op homself as 

die verloste nie. 

116:1-8 – Ek het die Here lief, want Hy het my verhoor 

Let op dat die Psalmis baie direk oor die liefde vir God praat.  Daar is verskeie Psalms wat praat van 

God se liefde vir sy mense (Ps. 11:7; 41:12; 146:8), sy liefde vir die reg (Ps. 33:5; 37:28; 45:8; 99:4) en 

sy liefde vir Sion (Ps. 84:2).  ‘n Hele paar Psalms praat ook van die geloofsgemeenskap se liefde vir 

die tempel en Sion (Ps. 26:8; 84:2; 102:15), asook vir die wet (Ps. 119:113, 119, 163), die 

verordeninge (Ps. 119:167), en die woord (Ps. 119:140.  Maar net drie Psalms praat direk van die 

Psalmis se liefde vir God self: 

• Ps. 18:2: “Ek het U baie lief, Here, my Sterkte.” Die liefde vir God word in die konteks van 

Dawid wat uit die mag van Saul verlos is, verklaar.  

• Ps. 97:10: “Julle het die Here lief, haat dan wat sleg is.”  Die liefde word as motivering vir ‘n 

heilige lewe aangevoer. 

• Ps. 116:1: “Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede.”  Weereens word die 

liefde in die konteks van die verlossing uit gevaar uitgespreek, soos met Ps. 18. 

Die Psalmis is lief vir die Here omdat hy uit gevaar gered is.  Die Here het na hom geluister in sy 

genade, regverdigheid en ontferming (116:5).  Hy kan dus tot rus kom, want die Here het goed aan 

hom gedoen, ‘n einde aan sy trane gemaak (116:7-8). 

Die Psalmis beskryf egter die situasie waaruit hy gered is net vaagweg.  ‘n Mens kan agterkom dat dit 

iets te make het met doodsangs (116:3,8) waarin hy gedink het dat mense hom óf in die steek gelaat 

het of net afwesig was (116:11).  Dit kan ook wees dat hyself gestruikel het op een of ander wyse, of 

van struikeling bewaar is (116:8).  ‘n Mens sou goedskiks kon dink dat dieselfde agtergrond van die 

verlossing uit die mag van Saul van toepassing kon wees, soos dit uitgespel word in Ps. 18, maar ons 

weet nie genoeg om dit te kan sê nie.   

Die onsekerheid oor die konteks van die Psalm maak dit ‘n tipe Psalm wat ons nog beter vir onsself 

kan toeëien in ons eie situasies.  Dit kan ook wees dat die Psalm doelbewus só vaag beskryf is, sodat 

die klem op God se verlossing geplaas kan word, nie noodwendig op die presiese “gory” detail van 

die moontlike struikeling, gewaande verlatenheid of realiteit van die gevaar nie. 

116:9-19 – Ek het in U bly glo, en die Here het my gered 
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Op ‘n roerende manier beskryf hy sy geloof wat ten spyte van die gevaar en vertwyfeling: “selfs toe 

ek gedink het dit is klaar met my,” nie tot niet gegaan het nie.  Die Here het Hom gered en daarom 

sal hy die Here nou in die geloofsgemeenskap dank. 

Die Psalmis lewer daarom ‘n getuienis in die geloofsgemeenskap wat twee keer beskrywe word – 

116:13-14; 18-19 – om die belangrikheid daarvan te onderstreep.  Dit sluit ‘n drankoffer in, sowel as 

‘n gelofte wat Hy aan die Here betaal in die teenwoordigheid van die geloofsgemeenskap.   

Die drankoffer word in die Skrif verbind aan beide die verlossing uit gevaar – vgl. die verhaal van 

Jakob wat ‘n drankoffer uitgiet op die klip waar hy die ontmoeting met die Here by Bet-El gehad het 

(Gen. 35:14) – sowel as aan die offerkultus in die tempel.  Interessant genoeg verbind ook Paulus 

geloof aan die metafoor van ‘n drankoffer in Fil. 2:17: “Julle geloof is ’n offer in diens van God. Selfs 

al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly.” 

Dit is só wonderlik om die getuienis te hoor van hierdie Psalmis: “Vir die Here is die dood van sy 

troue dienaars geen geringe saak nie.”  (116:15).  Uiteraard kan dit soms nie vermy word nie – soos 

die Here Jesus Christus ook moes agterkom – maar dit raak die hart van God. 

Boodskap 

Die onsekerheid oor die konteks van die Psalm maak dit ‘n tipe Psalm wat ons nog beter vir onsself 

kan toeëien in ons eie situasies.  Die klem moet op God se verlossing geplaas word, nie noodwendig 

op die presiese “gory” detail van ons eie situasies nie.   

Ons kan daarom baie by die Psalm leer oor hoe om ons eie getuienis in die geloofsgemeenskap te 

lewer.  Uiteraard help detail om begrip te gee vir die situasie, maar die fokus moet op die Verlosser 

val, nie op die verloste nie. 

Die belangrike klem op die liefde vir God word geëggo in die liefde wat God vir sy troue dienaars het: 

“Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie.”  (116:15).  Dit is ‘n geweldige 

troos in die tipe uitdagings waarvoor elke getroue kind van God te staan kom.  Dit is dié God wat ons 

in geloof laat bly volhard! 

Daar is ‘n besondere roerende weergawe van dié Psalm in die Liedboek van die NG Kerk van T.T. 

Cloete op die melodie van Maître Pierre Davantés: J’aime mon Dieu, car lorsque j’ay crié wat alreeds 

in 1562 getoonset is.  Die melodie is dus al vier en ‘n half eeue met ons: 

“1. God het ek lief, omdat Hy my verhoor. 

Ek was beangs; Hy het na my geluister. 

Toe ek Hom roep vanuit die dood se duister: 

‘Heer, red my tog,’ het Hy my stem gehoor.” 

Hier is ‘n orrelweergawe van Dick Sanderman wat jy op jou rekenaar kan speel terwyl jy dié vers 

saamsing of saambid:  

http://www.psalmboek.nl/zingen.php?ber=5&psID=116&psvID=1&s=rit6 

1 Petrus 1:17-23 – Wees heilig, want God is heilig 

Petrus roep hulle daarom op om verstandelik paraat te wees (“omgord die lendene van julle 

verstand”) en nugter op te tree en hulle volledig op God se genade te verlaat.  Hulle hele persoonlike 

http://www.psalmboek.nl/zingen.php?ber=5&psID=116&psvID=1&s=rit6
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lewe moet van God se heiligheid getuig, omdat dit is hoe God is, aangehaal uit Levitikus (11:44-45; 

19:2; 20:7). 

Hy spel dit nie meer presies hier uit nie – hy sal later meer prakties skryf oor arbeidsverhoudinge en 

die huwelik wat hierby aanhaak – maar stel dit in die algemeen dat hulle dus nie meer leef soos hulle 

natuurlike neigings van vroeër (vers 14) en die oorlewerings van hulle voorvaders (vers 18) aan hulle 

voorskryf nie, want dit is sonder kennis van God en lei tot ’n sinlose lewe.   

Hulle moet leef soos God dit aan hulle geopenbaar het in Christus Jesus.  Hy is die voorbeeld en die 

inhoud van die geloof.  God se heiligheid moet hulle tot ontsag vir God beweeg, nie om vir Hom 

bang te wees nie, maar om Hom te gehoorsaam.  Hulle verlossing het Hom duur gekos, omdat hulle: 

“losgekoop is met die kosbare bloed van Christus, Hy wat soos ’n lam is, vlekloos en sonder 

liggaamsgebrek.” Die offer van Christus het hulle dus in die regte verhouding met God gebring.  

Hulle hele lewe moet nou vir God geleef word. 

1:22-25 – Hê mekaar met rein harte innig lief 

Maar die oproep is nie net om persoonlik hulleself aan God te verbind nie.  Dit is iets wat ook in die 

geloofsgemeenskap uitgeleef moet word.  Die hele idee van ’n innerlike verbintenis aan God kom tot 

sy reg wanneer daar op ongeveinsde manier ware liefde teenoor mekaar betuig word.  Hulle moet 

mekaar “innig met rein harte liefhê.” Die Griekse woord wat hier met “innig” vertaal is, kan ook met 

“onophoudelik” vertaal word. Ons moet mekaar onophoudelik lief hê. Dit is immers die tipe liefde 

wat pas by mense wat deur ’n ewige God liefgehê word! 

Die rede hiervoor spruit voort uit die hartsverandering wat hulle beleef het: “Julle is immers weer 

gebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad – deur die lewende en blywende 

woord van God.” Petrus verwys hier na gedagtes wat meer volledig in die evangelie van Johannes en 

in sy eerste brief uitgewerk is (Joh. 1:13; 3:3,7; 1 Joh. 3:9; 5:18).   

Hierdie versekering van God se werk in ons is eintlik ongelooflik.  God se ewige werk in ons kan nie 

uitgewis word nie, sê Petrus, en hy kontrasteer God se werk met die bestaan van die mens wat net 

tydelik soos veldblomme en gras is!  Ons onverganklikheid en daarom ons hoop op die toekoms lê 

dus nie in onsself nie, maar in die ewige God se besluit.   

Hy het vooraf reeds goed geweet wat Hy met ons wil doen hierna! 

Boodskap 

Ja, God het reeds vooraf goed geweet wat Hy met ons wil doen hierna!  Daarin lê die diep evangelie 

van hierdie teks vir my opgesluit.  Dit maak die volharding in beproewings die moeite werd.  Dit 

moedig my aan om onverskrokke heiligheid in alles in my persoonlike lewe na te jaag en as geskenk 

van God te ontvang.  Dit inspireer my om onophoudelik en van harte lief te hê.  Want, God die Vader 

het my van alle ewigheid af lief. God die Seun neem verantwoordelikheid vir my hede en hou my 

rein. En God die Heilige Gees neem verantwoordelikheid vir my toekoms. Hy sal sorg dat ek die 

erfenis in besit sal neem.  Daarom het ek dit eintlik nou alreeds! 
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7 Mei 2017  

Johannes 10:1-10 – Die Goeie Herder se skape ken sy stem 

Die eerste deel van hierdie hoofstuk sit die gesprek voort met die Jode na sy genesing van die blinde 

man, en skets Jesus as die Goeie Herder, hoewel selfs die meesleurende boodskap hiervan hulle nie 

sovêr kry om in Hom te glo nie.  Die tweede deel van die hoofstuk vind plaas tydens die fees van die 

tempelwyding1 waar Jesus die rede vir hulle ongeloof uitspel – dat hulle nie van sy skape is nie – 

hoewel daar tog steeds mense is wat ten spyte van die teenstand in Hom begin glo.  Hoofstuk 11 sal 

Jesus se Goeie Herderskap bewys, met Lasarus wat uit die dood opgewek word. 

10:1-21: Jesus gebruik in vers 1-6 die beeld van die herder om sy eienaarskap, versorging en 

begeleiding van sy mense te beklemtoon.  Die Jode verstaan egter nie wat Hy vir hulle daarmee wil 

sê nie – waarmee veral die leiers onder hulle, hulle valse herderskap bewys.  Hulle ken nie vir God 

nie en werk nie vanuit ’n verhouding met Hom nie. 

In vers 7-18 spel Jesus dit nog dieper uit, deurdat Hy ook die ingang vir die skape is (op soortgelyke 

wyse is Hy ook die leer na die hemel – Joh 1:51; en die weg na God – Joh 14:6), sowel as die Goeie 

Herder.  Dit beklemtoon dat dit slegs in ’n verhouding met Hom moontlik is om deel van sy kudde te 

wees – Sy skape ken Sy stem.  Vir dié gelowiges wat in Hom glo en Hom begin gehoorsaam, gee Hy 

lewe in oorvloed.  Die ander skape waarvan hier gepraat word, dui op die heidene wat nog in Hom 

sou glo. 

Om dit nog beter te verstaan: ’n skaapkraal het in daardie tyd baie keer verskillende kuddes 

geakkommodeer, veral wanneer dit nie aan ’n huis vas gebou was nie.  ‘n Herder het dus baie tyd 

met sy skape deurgebring, sodat hulle sy stem kon leer ken.  Dit het beteken dat hy hulle dus kon 

beheer met sy stem – net sy skape het agter hom uit geloop as hy hulle geroep het om uit die kraal 

te gaan vir weiding.   

Dít is die tipe intieme prentjie wat vir ons Jesus se verhouding met ons teken – Hy wil hê elke 

gelowige moet Sy stem só goed leer ken (Sy Woord), dat Hy letterlik voor kan loop en ons begelei na 

die lewe en oorvloed wat Hy wil gee.  En onthou, dit is met dié stem dat Jesus vir Lasarus uit die graf 

uit roep en opwek … dit is hoe kragtig Sy stem is! 

Maar getrou aan wat Hy reeds met die beeld van die brood wat lewe gee, gesê het, hou Sy 

herderskap letterlik sy dood in, want Hy lê sy lewe af vir sy skape (Sag 13:7).  Let op hoe Hy ook praat 

van sy lewe weer opneem, soos Sy Vader dit vir Hom moontlik sal maak – waarmee Hy sy eie 

opstanding uit die dood voorspel. 

Die Jode het egter nog meer probleme met hierdie woorde, en dink dat Jesus óf van die duiwel 

besete is, óf mal – hoewel daar tog ook mense was wat gesê het, sy woorde bewys die teendeel. 

                                                           

1 Die fees van die tempelwyding  het die Makkabeër-opstand in herinnering geroep.  Hulle het Jerusalem bevry 

na ’n driejaar lange oorlog en die beeld van Zeus (Jupiter in Latyn) wat deur die Siriese koning Antiogos IV 

Epifanes (Daniël 7-12) in 168 vC in die tempel geplaas is, verwyder.  Só het hulle die Joodse staat weer gevorm 

en die tempel se godsdienstige rol weer herstel.  Die geskiedenis daarvan is opgeteken in die twee Makkabeër 

boeke wat in die Rooms-Katolieke OT verskyn, hoewel die Jode self dié twee boeke nie in die Hebreeuse kanon 

ingesluit het nie.  Ons volg die Hebreeuse tradisie en nie die Rooms-Katolieke een nie. 
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10:22-42: Met die fees van die tempelwyding – die herdenking van die verlossing uit Siriese 

onderdrukking in die 2de eeu vC deur die Makkabeërs – gaan die gesprek voort, hierdie keer oor sy 

Messiaanse (=Christus) karakter, al dan nie.  Weereens beklemtoon Jesus dat ’n mens sy 

Messiasskap net kan begryp, as jy in Hom glo, in in verhouding met Hom lewe – dws een van sy 

skape sou wees.  En dit is die ongelowiges Jode nie.  Daarom kan selfs die dade wat Jesus doen, wat 

bewys dat Hy God is, hulle nie oortuig nie. 

Tussendeur verseker Hy dié wat wel in Hom glo dat dit vir hulle die ewige lewe beteken en dat 

niemand hulle uit Sy hand sal kan ruk nie.  Dit is die enigste ware basis van sekerheid in hierdie lewe 

– dat God jou vashou.  En Hy bevestig sy goddelikheid deur weer van Sy eenheid met Sy Vader te 

praat. 

Die ongelowige Jode wil Hom egter stenig, selfs al kan Hy uit die einste wet waarop hulle soveel peil 

trek, bewys dat wat Hy sê waar is – immers, as die OT die benaming “gode” op mense van 

toepassing kan maak (Ps 82:6), hoeveel te meer kan dit nie op Jesus wat van God af kom, van 

toepassing gemaak word nie.  En sy dade bevestig dit ook nog!  

Tog lei dit steeds nie tot geloof by die Jode nie, waarvan die meeste waarskynlik  deel van die 

leierskap was.  Gewone Jode het steeds na Jesus gestroom, selfs toe Hy weer by die Jordaan, in die 

landstreek Perea, vir ’n tyd gaan bly het, maar die leiers het Sy dood beplan. 

Dit tref my dat van die mooiste gedeeltes in die Bybel midde in strydgesprekke opgeteken is.  Dit is 

terwyl die Jode net nie so ver kan kom om in Jesus te glo nie, dat Jesus ’n verhouding met Hom 

praat, en van Sy Goeie Herderskap praat, iets wat ook vir my bedoel is.  En die hoofdoel van my lewe 

moet wees om Sy Stem só goed te leer ken, dat ek dit kan volg “ at a moment’s notice”.  Niks is 

belangriker as dit nie. 

Handelinge 2:42-47 – Die eerste gemeente 

Wat vir my veral treffend is, is dat na die oorweldigende positiewe reaksie van die Jode, beskryf 

Lukas die werk van die apostels in dieselfde woorde as wat in die profesie van Joël gebruik word en 

met die bediening van Jesus in verband gebring word: wonders en tekens.  Daarmee word twee goed 

gesê: 1) die dissipels sit Jesus se bediening voort in dieselfde krag en met dieselfde impak as wat 

Hyself dit gedoen het, en 2) die wonders het ’n teken-funksie, dit wys heen na God en verheerlik 

Hom, en staan dus nie op hulle eie soos wat ’n mens van ’n towenaar sou verwag nie. 

Ses geestelike gewoontes vorm hierdie eerste gemeente se lewenspraktyk: die leer van die apostels 

(didage) wat duidelik die Skrifte ingesluit het, die onderlinge verbondenheid (koinonia), die breek 

van die brood (eucharistie of nagmaal), gebede, byeenkomste in die tempel en gesamentlike etes.  

En al was die gemeente nie perfek nie – ons lees van ’n hele paar probleme in hoofstuk 5 en 6 – bly 

dié ses dissiplines die kern van die lewe van ’n gemeente. 

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. 
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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 

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: 
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    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. 

1 Petrus 2:19-25 – Volhard in goeddoen in die navolging van Christus 

In hierdie hoofstuk fokus Petrus op vier sirkels van geestelike groei waarop elkeen wat in Jesus 

Christus glo, moet fokus: 

1. Sorg dat jyself geestelik groei deur die “melk van die woord” – 2:1-3 

2. Laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis vir die Here – 2:4-10 

3. Dien God in die gemeenskap deur goed te doen – 2:11-17 

4. Respekteer jou werkgewer en volhard in goeddoen in die navolging van Christus – 2:18-25 

Hy sal in die volgende hoofstuk nog verder uitbrei oor geestelike groei in die huwelik (3:1-7) waarna 

hy ook nog ‘n aantal riglyne vir hulle sal gee wat gebaseer is op die beginsel dat hulle tot ‘n seën vir 

die geloofsgemeenskap sowel as die breër gemeenskapslewe moet wees (3:8-17). 

Dit alles word as ingebed in die navolging van die voorbeeld van die Here Jesus Christus verwoord: 

“Julle is immers hiertoe geroep … Hy het vir julle ‘n voorbeeld nagelaat sodat julle in sy voetspore kan 

volg”  (2:21). 

Dit is belangrik dat ‘n mens hierdie vier sirkels – vyf sirkels as ‘n mens die volgende hoofstuk in 

gedagte hou – nie só beskou dat jy hulle opeenvolgend moet bemeester nie.  Jy begin nie by jou 

persoonlike lewe, vorder dan na inskakeling in die geloofsgemeenskap, en dan eers werk jy aan jou 

betrokkenheid in die gemeenskap, jou werksverhoudinge en jou huwelik nie.  Wat vir die een sirkel 

van God se impak in jou lewe geld, geld eintlik ook vir die ander.    
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Wat ‘n mens wel moet onthou, is dat ‘n gebrek in die een sirkel sal impakteer op die ander.  Slegte 

verhoudinge kan jou persoonlike geestelike lewe omkrap en omgekeerd.  Gelukkig, ‘n vordering in 

die een sirkel sal ook altyd ‘n impak hê op die ander.  Waar ek in my persoonlike geestelike lewe 

gevoed word deur die woord van die Here, sal dit ‘n impak hê op my inskakeling in die 

geloofsgemeenskap en hoe ek teenoor my werkgewer optree. En inskakeling in die 

geloofsgemeenskap sal my persoonlike geestelike groei bevorder, omdat ander my sal aanspoor en 

verantwoordelik hou om dit te doen.  Só is dit met al vyf hierdie dimensies van die geestelike lewe.  

Al vyf dra by tot integrasie en integriteit in my geestelike volwassewording.  Ons het al vyf nodig! 

Ek plaas die laaste twee sirkels vandag.  Die eerste twee sirkels kom volgende week. 

2:11-17 – Dien God in die gemeenskap deur goed te doen 

Die derde sirkel van geestelike groei is die wyse waarop jy in die gemeenskap optree.  Petrus 

herinner hulle daaraan dat hulle burgers van God se koninkryk is wat hier as bywoners en 

vreemdelinge lewe.  Daarom moet hulle getrou bly aan dit wat pas by mense wat aan sy koninkryk 

behoort. 

Hy spel tien riglyne uit wat as ‘n soort tien gebooie vir ons alledaagse lewe kan dien: 

1. Weerhou jou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen jou siel – jou bewussyn van 

God – vers 11.  Dit sluit enigiets in wat jou gewete kan verswaar of jou fokus van God kan 

afhaal. 

2. Gedra jou goed in die gemeenskap sodat hulle in jou goeie dade God kan raaksien, selfs 

wanneer hulle jou beswadder – vers 12.  Dit is ook wat Jesus in die Bergrede van ons vra: 

“Net so moet julle julle lig voor die mense laat skyn sodat hulle julle goeie werke kan sien en 

julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.” (Matt. 5:16). 

3. Wees onderdanig aan elke menslike instelling – dit bring orde in die samelewing – vers 13-

14.  Dit is wat Paulus ook van gelowiges vra in Romeine 13 – “want daar is geen gesag wat 

nie van God afkomstig is nie.” (Vgl my bydrae: Romeine 13 – Julle moet mekaar liefhê).  

Uiteraard kan die owerheid verword en afvallig raak van God se goeie orde, soos Johannes in 

Openbaring 13 skryf (Vgl. my bydrae: Openbaring 13 – God gee insig in die Bose se planne 

sodat gelowiges kan volhard in geloof).  Dan mag en moet ‘n mens jou vir verandering 

beywer.  Maar die basiese ingesteldheid om die orde binne die samelewing te handhaaf, is 

belangrik, selfs wanneer ‘n mens jou vir verandering beywer.  Dit is deel van die 

liefdesgebod. 

4. Probeer onkunde deur goed doen stopsit, selfs wanneer dwase mense se onkunde wanorde 

bring – vers 15.  Dit is waarskynlik die moeilikste opdrag, maar tegelykertyd ook die 

belangrikste een.  Die versoeking om óók dwaas of nog erger bóós op te tree, moet te alle 

tye vermy word.  ‘n Mens maak nie iets reg deur self kwaad te doen nie. 

5. Leef as vry mense wat nie verslaaf is aan enigiets nie – vers 16a. 

6. Dien God in alles en moenie julle vryheid gebruik as dekmantel vir die kwaad nie – vers 16b. 

7. Respekteer alle mense – vers 17a.  Jou bewys van respek aan ander mense, al verskil jy selfs 

drasties, verdien baie keer vir jou ‘n spreekbeurt, ‘n opening om jou eie bydrae te kan maak. 

http://bybelskool.com/romeine-13-julle-moet-mekaar-liefhe/
http://bybelskool.com/openbaring-13-god-gee-insig-in-die-bose-se-planne-sodat-gelowiges-kan-volhard-in-geloof/
http://bybelskool.com/openbaring-13-god-gee-insig-in-die-bose-se-planne-sodat-gelowiges-kan-volhard-in-geloof/
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8. Bejeën die medegelowiges met liefde – vers 17b.  Ons kan nie verwag dat die wêreld ons 

liefde vir mense ernstig sal opneem, as ons nie in die eerste plek ook lief is vir mekaar nie. 

9. Leef in ontsag vir God – vers 17c.  Dit bly die kern van alles. God is nooit iets of iemand 

vanselfsprekend nie. 

10. Respekteer die keiser – vers 17d.  Dit is ook ‘n moeilike een, maar een wat ten minste uit 

eerbied vir die posisie van leierskap van ons gevra kan word.  Dit beteken nie dat ons moet 

ja en amen sê op wat die keisers van die wêreld aanvang nie. 

2:18-25 – Respekteer jou werkgewer en volhard in goeddoen in die navolging van Christus 

Die vierde sirkel van geestelike groei is die werknemer-werkgewer verhouding in die arbeidsmark.  

Hy noem hier spesifiek huisbediendes, maar dit is natuurlik op enige werknemer-werkgewer 

verhouding van toepassing, ook op die omgekeerde werkgewer-werknemer verhouding.  Soos hy ‘n 

paar keer in die vorige perikoop onderdanigheid, respek en ontsag as riglyne vir hulle gedrag in die 

gemeenskap uitgespel het, doen Petrus dit nou weer: “wees met groot ontsag aan julle werkgewers 

onderdanig, nie net aan die goeies en vriendelikes nie, maar ook aan die onredelikes.” 

As hulle nie met genade deur werkgewers hanteer word nie, kan hulle hulleself vertroos met die feit 

dat dit genade is as iemand: “omdat hy met God rekening hou, onregverdige lyding verduur.”  

Wanneer iemand onder hierdie gelowiges volhard: “terwyl julle goed doen en dan tog ly – dit is 

genade by God.” 

Dit is iets wat ons ook nie so maklik hoor nie, want ons soek regverdigheid en billikheid.  Ons wil dit 

ook in hierdie lewe ervaar, nie eers later nie.  Dit gaan egter hier oor meer as maar net die ervaring 

van regverdigheid en billikheid wat óns wil hê.  Dit gaan vir Petrus om die ervaring wat ánder mense 

van God het in hulle kontak met ons.  Dit is waarom onregverdige lyding verkiesliker is as die 

versoeking om iemand anders in eie munt terug te betaal. 

Die enigste voorbeeld wat óns in ons werksverhoudinge, en die Christelike gemeenskap in die breë 

aan die wêreld kan en mag najaag, is dié van die Here Jesus Christus.  Hy het vir ons ‘n voorbeeld 

nagelaat wat ons moet navolg, ‘n voorbeeld van lyding “ter wille van”.  In sy voetspore moet ons 

volg. 

Petrus gebruik hier Jesaja 53 se skets van die Lydende Dienskneg van die Here (vgl. my bydrae: Jesaja 

52:13-53:12 – Oor óns oortredings is Hy deurboor) en pas dit op die Here Jesus Christus toe.  Hy lig 

vier kenmerke van Jesus se reaksie op lyding uit en gebruik dit as aansporing van die gemeente dat 

hulle op dieselfde wyse sal optree:  

1. Hy het nie sonde gedoen nie. 

2. Hy het nie bedrog gepleeg nie. 

3. Hy het nie teruggeskel nie. 

4. Hy het nie gedreig nie. 

Daarby voeg hy vier kenmerke van die tipe transformasie wat Jesus bewerk het, ook as ‘n 

aanmoediging dat gelowiges op dieselfde wyse in hulle eie situasies sal optree: 

1. Hy het Homself aan God toevertrou wat regverdig oordeel. 

2. Hy het ons sondes aan die kruishout gedra, sodat ons vir geregtigheid kan leef. 

http://bybelskool.com/jesaja-5213-5312-oor-ons-oortredings-is-hy-deurboor/
http://bybelskool.com/jesaja-5213-5312-oor-ons-oortredings-is-hy-deurboor/
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3. Hy het ons genees deur sy verwonding. 

4. Hy het ons na God toe laat terugkeer. 

Dit moet ons doel wees in onregverdige lyding, hoe moeilik dit ook al is.  Ons het die dure plig om 

transformerend op te tree, in alles te kyk of ons nie die situasie kan omkeer deur ons gebede, gedrag 

en goed doen – “walking in the opposite spirit” soos dit ook bekend staan – in die hoop dat ons die 

onregverdiges vir die Here kan wen nie. 

Boodskap 

Petrus is tegelykertyd diepsinning in sy verwoording van die Christelike lewe sowel as baie prakties 

in sy toepassing daarvan in die geloofsgemeenskap se lewe.  Hy gebruik die beeld uit Jesaja van die 

Lydende Dienskneg van die Here om nie net die Here Jesus se lewe in perspektief te plaas nie, maar 

ook vir ons aan te moedig om soos Hy lyding te verduur ter wille van die transformasie van presies 

dié mense en sisteme wat dwaas en onkundig optree. 

Dié prentjie van die Lydende Kneg stimuleer ons verbeelding om baie prakties gestalte te gee en 

geestelik te kan groei.  Hy spel uit hoe ons geestelik hierin kan groei: persoonlik, binne die 

geloofsgemeenskap, in die publieke gemeenskap sowel as in arbeidsverhoudinge. In die volgende 

hoofstuk sal hy ook die huwelikslewe byvoeg.  Petrus se tien riglyne is daarby iets wat ‘n mens 

maklik kan opplak êrens in jou huis, om jou te herinner aan hoe geestelike groei jou hele lewe kan 

deursuur.    

14 Mei 2017 

Johannes 14:1-14 – Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle lief gehad het 

Jesus sluit aan by die aanwysing van Judas as sy verraaier en intensifiseer sy gesprek met die 

oorblywende dissipels, waarskynlik in die eerste plek om hulle geloof te versterk, en hulle te 

verseker dat dieselfde lot hulle nie sal tref as vir Judas nie: 

• Liefde vir mekaar sal dissipels se uitstaande kenmerk wees (in teenstelling met Judas) – 

13:31-35; 

• Hierdie liefde sal onder druk kom – soos in die geval van Petrus vir Jesus (Joh 18:25–27) – 

maar uiteindelik seëvier – 13:36-38; 

• Jesus gaan na sy Vader toe en word daardeur die weg en die waarheid en die lewe vir elkeen 

wat in Hom glo – 14:1-14; 

• Jesus gee hulle die Heilige Gees waardeur God self by hulle Sy intrek sal neem – 14:15-31. 

13:31-35 en 36-38: Die punt van hierdie hele gesprek van Jesus is dat liefde bo-oor alles geskryf 

moet staan.  Dit moet die uitstaande kenmerk van ’n dissipel van Jesus wees.  Dit moet alles 

deursuur wat ons doen en sê.  Daar moet niks in die pad staan van ’n lewe in liefde nie.  En dit 

beteken, in die konteks van Jesus se naderende dood, dat ’n mens selfs bereid moet wees om jou 

lewe vir ander af te lê.  Dit is ook die punt wat later in hoofstuk 17 oor eenheid gemaak sal word – 

niks mag in die pad van die eenheid staan nie.  En niks mag in die pad van liefde staan nie. 

Let ook op dat die nuwe gebod wat Jesus vir hulle gee – dat hulle mekaar so lief moet hê soos wat 

Hy hulle het – in die konteks van beide die verraad van Judas en die verloëning van Petrus gedoen 

word.  Dat dié liefde moet wees soos Jesus dit gedemonstreer het, is die nuwigheid van hierdie 
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liefde, aangesien liefde vir die naaste natuurlik van die begin af deel van die gelowige reaksie op God 

se werk was (Lev 19:18). 

Dit sê vir ’n mens dat liefde ’n keuse is wat jy maak, al stel ander jou teleur (Judas) of al stel jy ander 

teleur (Petrus).  Judas kom nie tot inkeer ná sy verraad nie, hy kies teen die liefde, selfs teen die 

genade, en word verwerp.  Petrus aanvaar egter die hand van genade wat na hom uitgesteek word 

na sy verloëning (Joh 21:15-21 – en let op dat Jesus Petrus spesifiek uitvra oor sy liefde vir hom!), en 

word herstel in geloof en selfs die leiersposisie wat hy beklee het.  En op die koop toe vervul hy 

uiteindelik die belofte wat hy hier maak, dat hy sy lewe sal aflê vir Jesus, wanneer hy ook aan ’n kruis 

sterwe aan die einde van sy lewe. 

14:1-14: Die konteks van Judas se verraad (kies teen die liefde), Petrus se verloëning (faal in sy keuse 

vir die liefde), Jesus se naderende dood (kies onverskrokke vir die liefde), en sy oproep aan die 

dissipels om lief te hê tot die dood toe (al sou hulle dit eers later volledig kon doen), laat ’n mens 

dan ook beter begryp hoekom Jesus verder gesels oor die hemel, dws die lewe na die dood! 

Die moontlikheid van die dood moet die dissipels nie ontsteld laat nie.  Daar is baie plek in die 

hemel.  Jesus gaan daarheen en sal vir hulle plek gereed maak  en hou.   

• Op die vraag van Tomas, waar dit dan is, antwoord Jesus dat Hyself die weg daarheen is – 

dws deur in Hom te glo, deur met Hom in ’n verhouding te lewe, gee die toegang wat nodig 

is om daar te kom. 

• Op die vraag van Filippus, om die Vader te sien (Eks 24:10; Jes 6:1), antwoord Jesus op 

soortgelyke wyse dat Hyself die bril is om die Vader te sien (soos reeds in Joh 12:45 

verkondig).  Selfs ’n geloof gebore uit sy werke bewys alreeds dat Hy die bril is om die Vader 

te sien. 

Hierdie eenheid van die Vader met Jesus, en die eenheid wat Jesus met die dissipels sal hê deur Sy 

Gees (vers 23), beteken dat hulle ook sal kan doen wat Jesus gedoen het.  Dit sal veral gebeur waar 

sy dissipels hulle gebedsverantwoordelikheid nakom en in Jesus se naam tot God nader met die oog 

daarop dat God deur die gebedsverhoring verheerlik sal word (soos ons in Handelinge kan sien). 

Handelinge 7:55-60 – Vervolging is die stimulus vir die uitbreiding van die evangelie na 

Judea en Samaria 

Vandag se leeswerk fokus op die stimulus vir, aan die een kant, die vervolging van die Christene en, 

aan die ander kant, vir die uitbreiding van die evangelie.  En die hoofkarakter is Stefanus wat gevang 

word weens sy impak op die volk, kans kry om op omvattende wyse te getuig van hoe Jesus in die 

hele geskiedenis van die volk van Israel ingebed is, en uiteindelik vir Hom gestenig te word. 

Let weereens op hoe Stefanus se bediening met die woorde wonders en tekens beskryf word, net 

soos nou al ’n refrein in die boek Handelinge geword het. Dit getuig van die werklikheid van God se 

werk in die lewe van Sy dissipels. 

Dit tref my egter dat die Jode wel kan sien dat die Here werk – die verlamde man is genees, en hulle 

sê self dat Stefanus se gesig soos dié van 'n engel is – maar hulle kies om die werklikheid (van God) 

te ignoreer, erger nog, hom te stenig daaroor.  Hoe siende blind kan ’n mens nie wees nie!  Maar, 

wat hulle vir die tweede keer regkry, is om die volk teen die ontluikende Christelike beweging te laat 

draai.  Die eerste keer was met die kruisiging van Jesus.  Hier is dit met die steniging van Stefanus. 
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In 'n verstommende goeie oorsig oor die geskiedenis van die volk Israel van Abraham en Moses (met 

verstommende ooreenkomste met Jesus se eie bediening) se dae af tot by Salomo en die tempel, 

wys Stefanus aan die Jode uit hoe hulle nou, soos deur die eeue, hulle eie geskiedenis verontagsaam 

het.   Hy vat veral hulle misplaaste vertroue op die tempel aan in plaas daarvan om op God self te 

vertrou.  Dit is een van die redes waarom Jesus voorspel het dat die tempel vernietig sou word, 

omdat dit die geleentheid sou skep dat die ware aanbidding van God ’n kans sou kry, iets wat baie 

maklik verlore gegaan het in die amperse verafgoding van die tempel onder die Jode. 

Maar sy skerp teregwysing – wat ook die langste toespraak in Handelinge is – lei tot sy steniging. Sy 

laaste woorde eggo Jesus s'n aan die kruis.  Let op hoe Lukas beskryf hoe die Jode hulle ore toedruk 

en Stefanus stenig – dit is ’n grusame simbool van hulle wrede weerstand ten spyte daarvan dat 

hulle die wonders en tekens nie kan ontken nie.  Die tragiese episode eindig met die bekendstelling 

van Saulus wat nog 'n groot rol sou speel in die ontvouende verhaal van die evangelie, hoewel hy 

hier nog aan die kant van die Joodse Raad optree. 

Psalm 31:1-5, 15-16 – My toekoms is in u hande 

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. 
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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. 

1 Petrus 2:2-10 – Groei geestelik deur die melk van die woord en inskakeling in die 

geloofsgemeenskap 

Onthou die inleiding by die vorige week wat ook die laaste twee sirkels van geestelike groei bevat. 

2:1-3 – Groei self geestelik deur die “melk van die woord” 

Die eerste sirkel van geestelike groei is in jou persoonlike lewe.  Petrus roep ons op om aan die een 

kant die dinge wat ons geestelike groei strem af te lê: “alles wat sleg is en alle bedrog en 

geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder”.  Dit is dinge wat jou eie lewe benadeel, sowel as en nog 

meer belangrik, alles wat ander se lewe kan benadeel – bedrog, geveindsheid, jaloesie en geskinder.  

Dié dinge maak ware lewensgemeenskap met mekaar onmoontlik.  Dit keer dat jy jou plek in die 

liggaam van Christus vind waar hulle tot ‘n seën vir jou kan wees, en jy tot ‘n seën vir ander kan 

wees. 

Maar die fokus op wat jy moet aflê, kan net werk as jy ook fokus op dít wat jy moet opneem, dít 

waarop jy moet fokus.  Ons groei nie deur wat ons aflê nie.  Ons groei deur wat ons inneem.  Petrus 

gebruik dan ‘n beeld van ‘n pasgebore babatjie wat smag na sy ma se melk.  Só moet ons aan die 

ander kant met absolute passievolle vreugde fokus op die “suiwer geestelike melk” – letterlik: 

“suiwer melk van die woord” – dít wat net die Here deur die Skrif, deur die “ingeplante woord” (Jak. 

1:21) en deur die Here Jesus self as die Woord van God vir ons kan gee. 

Die woord van die Here is die bron van geestelike krag wat ons verlos van ons geestelike gebreke en 

ons geestelik sterk maak om met die Here en binne sy liggaam en die gemeenskap daarbuite as sy 

kinders te kan lewe.  En dit sal ons kan doen as ons maar net begin om te proe aan die “goedheid 

van die Here” soos Hy dit vir ons op soveel maniere aanbied. 

2:4-10 – Laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis vir die Here 

Die tweede sirkel van geestelike groei is die inskakeling in die geloofsgemeenskap.  Let op hoe die 

eerste aksie in ons inskakeling binne die liggaam van Christus aan die Here self verbind word: “Kom 

na Hom toe … en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis … om geestelike offers te 

bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is.”  (vers 4-5).  Dit gaan nie in die eerste plek in jou 

gemeenskap met ander oor die inskakeling by ander gelowiges nie, hoe belangrik dit ook al mag 

wees, maar oor jou gemeenskap met die lewende God.   

Hy is die sentrum van alles, die spil waarom die geestelike lewe draai.  Dit is dus jou verhouding met 

Hom wat aan jou jou plek gee in die liggaam van Christus.  Dit is Hy wat jou inmessel in die geestelike 

huis van gelowiges.  Die kerk is immers in sy diepste wese die liggaam van Christus op aarde.  Dít 

moet ons baie goed besef. 

Dié drie dinge wat ek in my aanhaling uit daardie twee verse uitgelig het – kom na Hom toe, laat julle 

opbou, bring geestelike offers – is dan vir my ook die kortste beskrywing van wat in die Christelike 

gemeenskap belangrik is. 

1. Dit gaan in die eerste plek oor Jesus.  Hy is die sin en betekenis van die liggaam van Christus.   
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2. Dit gaan in die tweede plek daaroor dat jy jou plek in die liggaam van Christus moet vind.  

Elkeen het ‘n funksie en ons moet mekaar help om dit nie net te ontdek nie, maar ook te 

beoefen (vgl. ook wat Paulus hieroor skrywe in Efesiërs 4:12-16). 

3. Dit gaan in die derde plek daaroor dat ons die Here God moet dien met ons “geestelike 

offers” wat uiteraard aanbidding en lofprysing insluit, maar ook ons diens en getuienis in die 

wêreld. 

Petrus haal dan drie gedeeltes uit die Skrif aan wat die punt wat hy maak, bevestig, dat Jesus die 

spilpunt van alles is.  Die eerste aanhaling bevestig die verlossing wat dit bring vir almal wat glo: Jes. 

28:16 (vgl. wat ek daaroor geskryf het: Jesaja 28 – ‘n Oor vir God bring voorspoed).  Die ander twee 

aanhalings bevestig die gevaar van struikeling wat Hy vir dié wat aan Hom ongehoorsaam is, inhou: 

Ps. 118:22; Jes. 8:14 (Vgl. ook my bydrae: Jesaja 8 – Leef met ontsag en oortuiging). 

Petrus is egter oortuig dat dié gelowiges deel het aan die verlossing van die Here, dat Jesus vir hulle 

die hoeksteen is en beskryf vier kenmerke van die “geestelike huis” van die Here.  Hulle is ‘n 

“uitverkore geslag”, ‘n “koninklike priesterdom”, ‘n “heilige nasie”, en ‘n “volk wat aan God 

behoort”.  Dit spel God se voorkeur vir hulle uit, sowel as wat Hy van hulle binne hierdie wêreld 

maak.  Hulle leef op ‘n sekere manier – heilig – en hulle bedien God en die wêreld as rigtinggewende 

– konings – tussengangers – priesters.  Hulle staan dus in ‘n baie besondere verhouding met God, en 

tree, soos Jesus, in en vir hierdie wêreld op. 

Perus spel hierdie taak nog verder uit deur te sê dat God hulle gekies het om sy ontferming te 

ontvang: “’sodat julle die deugde kan verkondig’ van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy 

wonderlike lig.”  Die wêreld moet hoor dat God hulle lief het en dit met hulle goed bedoel.  Só kan 

hulle Jesus as hoeksteen van hulle eie lewe ontvang, en nie die gevaar loop om oor Hom te struikel 

nie.  Só breek die lig deur in ‘n wêreld wat in duisternis gehul is. 

21 Mei 2017 

Johannes 14:15-21 – Alles draai om die liefde 

14:15-31: Alles draai om die liefde, en word bewys deur die dissipels se bereidheid om te doen wat 

Jesus van hulle vra.  Dit is met daardie doel – dat hulle vir Jesus lief sal bly, en dat hulle sal doen wat 

Jesus vra – dat Jesus vir hulle die “ander Voorspraak” sal stuur (Jesus is die eerste Voorspraak – 1 Joh 

2:1), Een wat ewig by hulle sal bly, en hulle in die waarheid sal begelei. 

Hierdie Voorspraak (paraklētos) word op verskillende maniere vertaal: Trooster, Helper, 

Pleitbesorger, Voorspraak of Advokaat. Soos ’n advokaat iemand in ’n hofsaak bystaan, bemoedig, 

troos en daarby sy saak bepleit en vir al sy belange sorg, so doen die Gees dit ook vir ons (Rom 8:26-

28).  

Judas (Markus en Matteus noem hom Taddeus [Mark 3:16-19; Matt 10:2-4], Lukas noem hom Judas, 

die seun van Jakobus [Luk 6:14-16; Hand 1:13]) verstaan nie mooi waarom hierdie werklikheid van 

God se inwoning nie vir die hele wêreld sigbaar sal wees nie.  Hy hou waarskynlik nog vas aan die 

moontlikheid dat Jesus ’n Joodse Messias sal wees wat die Joodse volk van die Romeinse 

oorheersing sal verlos. 

Jesus antwoord dat dit net dié sal wees, wat Jesus liefhet en doen wat Hy vra, wat die Goddelike 

inwoning van die Gees sal ervaar.  God sal dié gelowiges leer (Jes 54:13) en herinner aan die woorde 

http://bybelskool.com/jesaja-28-n-oor-vir-god-bring-voorspoed/
http://bybelskool.com/jesaja-8-leef-met-ontsag-en-oortuiging/
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van Jesus.  En só sal God deur hulle sigbaar word vir die wêreld, presies soos Jesus dit ook gedoen 

het.  Dit is dus nie ’n Joodse ryk wat Jesus kom herstel nie, maar God se koninkryk, Sy heerskappy in 

en deur gelowiges. 

En die Heilige Gees is dan ook die bron van die vrede wat Jesus vir hulle sal gee wat hulle 

ontsteltenis sal wegneem en gehoorsaam aan Hom sal laat bly, as skynende ligte van God se 

teenwoordigheid in hierdie wêreld. 

Daarmee staan Jesus van die tafel af op en loop sy dood tegemoet – met nog lering wat Hy hierna, 

vermoedelik op die pad na Getsemane, vir hulle sal gee (hfst. 15-17). 

Daar word baie dinge geskryf en geleer oor wat regtig belangrik is in die Christelike lewe en wat ’n 

Christelike lewenstyl nou eintlik is.  Die hart van die Christelike lewe is in die liefde te vinde.  En die 

wyse waarop liefde hier uitgespel word, is om jou lewe af te lê vir Dié/dié wat jy liefhet, en te doen 

wat Hy/hulle vra (gehoorsaamheid).  En die voorbeeld is nie om lief te hê soos jyself lief het nie, 

maar soos Jesus lief gehad het! 

Handelinge 17:22-31 – Paulus tree ook in die publieke sfeer op met die evangelie 

Let op dat Paulus hier nie huiwer om die publieke terrein te betree nie.  Paulus is in Atene waar hy 

wag vir Silas en Timoteus om van Berea af te kom, na die opstand rondom Paulus. 

Atene was destyds ’n soort wêreld op sy eie. Amper soos Londen of New York. ’n Soort 

kultuursentrum van tempels, teaters, markpleine – waar mense van oor die hele wêreld saamgetrek 

is.  Amper 'n soort geestelike middelpunt vir die denkendes van daardie tyd.  Dit was die soort plek 

waar die lewe nie stilstaan nie, maar waar nuwe dinge daagliks gebeur. 

 Soos Lukas dit hier stel: "Die Ateners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het 

hulle tyd aan niks anders bestee as om iets nuut te sê of te hoor nie." 

Paulus raak verontwaardig (sy gees roer in hom) weens die baie afgodsbeelde in die stad.  Maar let 

op dat hy nie sy verontwaardiging uitspreek en op ander mense aflaai nie.  Nee, hy begin waar hulle 

is, en hak mettertyd die evangelie daaraan. 

Sy strategie is om, soos op die ander plekke, in die sinagoge met die Jode en ander godvresendes te 

begin praat maar hier iets ekstra te doen, om met die verbygangers op die stadsplein, by die 

pottebakkersmark, die kerameikos, wat weens die baie afgodsbeelde ook die godemark genoem is, 

te praat.  Aan die westekant was die Stoa Poikile, ’n pilaargang wat met bont kleure geverf was, 

waar die wysgere en redenaars, die retore, bymekaargekom het. 

Hy kryt nie alles as boos uit nie, en hy begin nie om die afgodsbeelde en altare af te breek nie of 

geestelike oorlogvoering op die manier wat dit soms vandag gedoen word nie.  Hy begin eerder 'n 

gesprek daaroor! 

Dan begin 'n klomp filosowe met hom in gesprek tree (eintlik 'n strydgesprek), veral Epikureërs en 

Stoïsyne, Lukas sê hulle het met hom gestry en hom 'n praatjiesmaker genoem.  Die woord kom van 

'n beskrywing van 'n voël wat saadjies oppik, en wat ook gebruik is om mense wat stukkies kennis 

hier en daar oppik te beskryf. 

Sommige het hom 'n boodskapper van vreemde gode genoem, omdat hy van “Jesus en die 

opstanding” gepraat het.  Leringe oor vreemde gode kon terloops met die dood gestraf word.  Die 
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woord vir opstanding, Anastasis, kon vir hulle geklink het soos die naam van 'n godin, en vandaar die 

idee van vreemde gode. 

Epikureërs (Epikuris – 3de eeu v.C.) was baie materialisties en praktiese ateïste.  Hulle het nie gedink 

dit is belangrik of nodig om God te soek nie.  Geluk en plesier was die enigste lewenstyl wat sin 

gemaak het.  Hulle het geglo dat die grootste goed was om eenvoudige plesier na te streef en pyn te 

vermy. Lewensgenot was die hoogste goed.  Dit kon jy kry deur kennis, vriendskap en matigheid. Dit 

staan teenoor die radikaliteit van die offervaardigheid van Christus en die lewe van gehoorsaamheid 

aan God in dissipelskap. 

Epikurus het daarby geleer dat die hele wêreld bestaan uit atome en alles ontstaan het uit die 

toevallige bymekaar kom van die atome.  Klink dit nie verdag baie soos die modernistiese idee van 

die toevallige evolusie van alles uit 'n oersop van materie nie?  Voeg daarby hulle idee dat God de 

facto nie kan bestaan nie, veral vanuit die voorkoms van lyding in die wêreld, en dit is nie moeilik om 

die vertrekpunt van baie van vandag se moderniste se filosofiese idees oor God se nie-bestaan by 

hulle te vind nie. 

Die Stoïsyne weer was panteïste wat geleer het dat die goddelike logos, die goddelike rede, die hele 

wêreld besiel en dat 'n redelike en deugdelike lewenstyl die meeste sin maak.  Dit is gebaseer op die 

idees van Zeno (ook 3de eeu v.C.) wat klem gelê het op self-beheersing en die regte gedrag ten spyte 

van impulse van buite af of selfs emosies van binne af. Innerlike onverstoorbaarheid en uiterlike 

gedissiplineerde optrede.  Die gode was onpersoonlik en 'n soort noodlot waarin jy moes berus.  Na 

jou dood keer jy terug na die kosmiese siel. 

Die mense neem hom toe na die Areopagus waar hulle hom kans gee om beter te verduidelik wat hy 

bedoel met die nuwe leringe, want dit het vir hulle baie vreemd voorgekom.  Die Areopagus is 

vernoem na Ares, die god van oorlog, ook Mars genoem. 

Paulus praat dan met die Ateners en hak aan by hulle godsdienstigheid (hy kon ook bedoel het, 

bygelowig) en lig spesifiek die agnostici uit – die mense wat 'n altaar gebou het vir die onbekende 

god (ἄγνωστος θεός). 

Dié God verkondig hy dan aan hulle (en let op hy praat glad nie oor die Joodse geskiedenis nie, want 

dit sou nie relevant wees nie).  Hy begin met dít wat hulle in gemeen het in hulle denke oor God en 

vorder dan na die boodskap van die opstanding. Hy skets God: 

• as die Skepper, en hy doen dit uitvoerig met verwysing na die kosmos, die hemel en die 

aarde, en die skepping van mense.   

• Daarna skets hy God as die God van die Geskiedenis wat die nasies en hulle wel en wee 

bepaal.  Interessant is dat hy nie hiermee eintlik die bestaan van die verskillende nasies en 

hulle grense in beton wil giet nie (soos dit verkeerdelik soms in die verlede verstaan is), maar 

dat hy eintlik wil wys hoe dit een God is wat die verskillende nasies tot gevolg het, en dat 

daar nie verskillende gode vir die verskillende nasies bestaan nie, 'n baie algemene geloof in 

daardie tyd. 

• Daarna gee hy vir hulle 'n antropologiese les.  Hy sê dat God die mens gemaak het met 'n 

ingebore behoefte na Homself (iets wat Augustinus later ook sou sê).  “God het hulle 

gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind.” 
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• En dan gee hy 'n skets van God se teenwoordigheid, wat nie ver is van enigeen van ons nie.  

Om die waarheid te sê, “deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons” en “van Hom 

stam ons af”.  Hy gebruik hier twee aanhalings van hulle digters om die punt te maak dat ons 

in ons wese aan Hom verbind is en van Hom afhanklik is. 

o Die eerste frase "deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons" kom waarskynlik 

van Epimenides. Hoewel Epimenides begin by die lewende mens en van hieruit 

argumenteer tot by ’n lewende God, en die lering van Jesus eintlik presies die 

teenoorgestelde is (vgl. bv. Luk  20:37 e.v.), gebruik Paulus dit net as 'n 

aanknopingspunt.   

o Die tweede aanhaling, naamlik "ons stam van Hom ook af" is van beide Kleantes en 

Aratus. In hulle gebruik daarvan, is die lof van Zeus besing, maar weereens is dit net 

'n aanknopingspunt vir Paulus. 

• En hy sluit met 'n afwysing van afgodsbeelde as 'n toegang tot God en 'n oproep tot 

bekering wat hy koppel aan die opstanding van Jesus. 

Bruce wys daarop dat hy baie behendig die Epikureërs se leer dat God niks van die mens nodig het 

en daarom nie deur mense gedien  kan word nie, asook die Stoïsyne se geloof dat God die bron van 

alle lewe is, kombineer. Paulus praat dus met ’n soort retoriese tegniek wat hom soveel moontlik 

gemene grond met sy gehoor gee. 

Die reaksie.  Die meeste lag hom uit.  Ander wil verder hoor.  En net 'n paar mense, onder andere 

Dionisius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou Damaris, en 'n paar ander kom tot bekering, of soos 

Lukas dit stel, word gelowig.  Dionisius was moontlik later die biskop van Atene. 

Psalm 66:8-20 – God se dade moet vir almal vertel word 

Die eerste kenmerk van dié Psalm (outeur onbekend) wat my opval, is die feit dat die eerste deel van 

die Psalm (vers 1-7) in die meervoud geskryf is – ons – en die tweede deel van die Psalm (vers 8-20) 

in die enkelvoud – ek.  Die Psalm was dus waarskynlik bedoel om in die liturgie gebruik te word om 

beide die geloofsgemeenskap as ’n individu (dit kon ook die koning gewees het) kans te gee om God 

te prys vir sy groot dade.  Dit is dus ’n soort dankseggings liturgie.   

Dit getuig van ’n wisselwerking tussen verhale van die gemeenskap en dié van ’n lid van daardie 

gemeenskap, wat ons ’n goeie voorbeeld gee van die ideaal wat ons gerus in ons eredienste na kan 

streef.  Die lof van die gemeenskap en die lof van die individu hoort saam in die liturgie.  Dit 

komplimenteer mekaar. 

Die tweede kenmerk van dié Psalm is die feit dat die groot dade van die Here, beide in die 

geloofsgemeenskap as in Dawid se persoonlike lewe, bedoel is om vir almal vertel te word: “Kom 

hoor wat God gedoen het, kom hoor van sy magtige dade onder die mense.” (vers 5) Ook: “Kom 

luister, alle dienaars van God, ek wil vertel wat Hy vir my gedoen het.” (vers 16).  God se wonders in 

die OT, soos Jesus se wonders in die NT, was nooit bedoel om net asemrowend te wees nie, maar 

mense van God se teenwoordigheid en betrokkenheid in die lewe te oortuig.   

Daarom word van die wonders as tekens gepraat, soos bv. duidelik in die Johannes evangelie 

uitgespel is.   En dít is ook die rede waarom die dade aan die nasies bekend gemaak moet word, 

sodat hulle ook onder die indruk van God se betroubaarheid en betrokkenheid in die lewe oortuig 

kan word. 
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Die derde kenmerk van dié Psalm is die wye verskeidenheid van reaksies wat gevra word van almal 

wat van God se groot dade hoor: juig (vers 1), sing (vers 2), gee Hom eer (vers 2), bely voor God (vers 

3), kom hoor (vers 5), prys ( vers 8 – alle volke!), betaal geloftes (vers 13 – dit was brandoffers [die 

hele offer is verbrand, die persoon wat offer het nie iets daarvan terug gekry soos dit die geval was 

met van die ander offers nie]), kom luister (vers 16).  Daar is nie net een manier waarop God erken 

word nie, maar baie.  En dié erkenning hou ook verband met die situasie waarbinne die ervaring van 

en met God plaasgevind het – bv. geloftes pas by die een of ander noodsituasie (vers 13-15). 

Vers 6-7 verwys waarskynlik na die twee groot gebeurtenisse in die woestyntyd, die trek deur die 

Rooi See (see) en die intog deur die Jordaan (rivier). 

Vers 9 se verwysing na God wat “nie toelaat dat ons struikel nie” is waarskynlik ’n eufemisme vir die 

feit dat Hy gekeer het dat hulle doodgaan in die beproewings  waarvan vers 10-12 praat.  Let op hoe 

pragtig die Psalmis die omvangrykheid van die beproewings beskrywe: “ons het deur vuur en water 

gegaan”.  Die Psalmis erken dus dat beproewings deel van die lewe saam met God is.  Dit is nie net 

as gevolg van sonde en swakheid nie.  Meer nog, dat God daarmee ’n doel het: “U het ons beproef, o 

God, ons gelouter soos silwer.” (vers 10). 

Petrus sou veel later hierby aansluit en dit soos volg verwoord: “Verheug julle hieroor (die lewende 

hoop op die ewige lewe), selfs al is dit nodig dat julle ’n kort tydjie bedroef gemaak word deur 

allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie 

kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die 

egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees 

by die wederkoms van Jesus Christus.” (1 Pet. 1:6-7). 

’n Interessante stukkie kommentaar op gebed kom na vore in vers 18-20 dat God nie sou luister as 

daar sonde in die hart van die bidder sou wees nie.  Spreuke 28:9 en Jesaja  59:2 druk dieselfde 

gedagte uit.  Spreuke waarsku teen ’n gebed wat nie met toewyding aan die Here gekombineer word 

nie: “As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here ’n afsku hê van so ’n man se 

gebed.” Jesaja waarsku teen ’n lewe wat nie met toewyding aan die Here geleef word nie.  Gebede 

het dan geen krag nie: “Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit 

is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.” 

Die blinde man wat Jesus genees met die wegstap van die tempel af in Johannes 9 het dié Psalm 

waarskynlik geken, want hy reageer skerp op die Fariseërs se ontkenning van Jesus se wonderwerk 

deur vir hulle uit die Psalm aan te haal: 

“’Dis darem snaaks,’ sê hy daarop vir hulle. ‘Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy 

my oë genees.  Ons weet dat God nie na sondaars luister nie; maar as iemand vir Hom ontsag het en 

doen wat Hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë 

van een wat blind gebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon 

doen nie.’” 

Dit het die Jode natuurlik nie oortuig nie en het hom afgemaak as ‘n sondaar wat nie die reg het om 

hulle te leer nie, en hom summier uit die sinagoge uitgeban (Joh 9:30-33).  Jesus het hom egter 

ontvang en nog verder geleer van wat inderdaad met die blinde man se genesing gebeur het: hy het 

nou ‘n visie op die God en die ewigheid gekry! 
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1 Petrus 3:13-22 – Laat Jesus Christus die maatstaf vir julle gedrag wees 

Petrus voltooi die vyfde sirkel van sy lering oor geestelike groei in hierdie hoofstuk waarin hy 

uitspel hoe dit in die huwelikslewe tot sy reg sal kom deur in eerbied en begrip vir mekaar te lewe 

– vers 1-7.  Ten slotte gee hy aandag aan ‘n paar algemene riglyne – ‘n mens kan dit ook as ‘n sesde 

sirkel van geestelike groei formuleer –  vir hulle gedrag waarin hy op sekere temas uit die vyf sirkels 

van geestelike groei uitbrei – vers 8-22.   

Regdeur is die voorbeeld van Christus steeds die maatstaf vir geestelike groei in al die verskillende 

dimensies van hulle verhoudinge met ander mense, uitgedruk met die algemene stelreël: “Wees 

mense wat seën omdat julle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry.” Aan die einde 

van die hoofstuk raak Petrus ook die impak van die evangelie aan op dié wat reeds dood is. 

3:1-7 – Leef in eerbied en begrip vir mekaar in die huwelik 

Petrus praat hier in vers 1-6 met getroude gelowige vroue en in vers 7 met getroude gelowige mans.  

Waarskynlik was daar in dié geloofsgemeenskappe méér gelowige vroue met “ongehoorsame” mans 

as andersom, vandaar die meer uitgebreide riglyne vir die getroude gelowige vroue.   

Let op dat die veronderstelling hier is dat gelowiges met ander gelowiges moes trou, hoewel Petrus 

ook implisiet erken dat dit nie altyd só is of kán wees nie.  Hy praat waarskynlik egter nie van uit en 

uit ongelowiges nie, eerder van “sommige (wat) aan die woord ongehoorsaam is”, hoewel sommige 

geleerdes die ongehoorsames as ongelowiges wil interpreteer. 

Dit is ook interessant om die gelykluidende opdrag van eerbied – gerig aan die gelowige vroue – en 

respek – gerig aan die gelowige mans – raak te sien.   

• In die geval van die vroue word dié eerbied uitgespel met die drie frases: “aan julle eie mans 

ondergeskik wees”, “saggeaarde en rustige gees”, en “aan hulle eie mans onderdanig wees”.  

Dit alles vorm deel van die “rein, eerbiedige leefwyse” waarmee hulle hul mans, selfs 

wanneer dié aan die woord ongehoorsaam is, moet wen vir die evangelie.  Trouens, hulle sal 

“sonder ‘n woord gewen kan word deur die manier waaop julle leef.”  Só het Petrus dit ook al 

uitgespel in die vorige hoofstuk dat: “God wil immers hê dat julle deur goed doen die 

onkunde van dwase mense stopsit.” (2:15). 

• In die geval van die mans word dié respek in twee frases uitgespel: “begrip toon as die 

swakker geslag” en “as mede-erfgename van die gawe van die lewe met respek behandel”.  

Die woorde wat as die swakker geslag vertaal is, kan ook letterlik as die swakker kruik of 

swakker vat vertaal word.  Petrus verwys hier waarskynlik nie na enige inherente swakheid 

in vroue per se nie, maar na die wyse waarop die samelewing na vrouens gekyk het en hulle 

as minderwaardig teenoor mans, selfs as hulle besitting, beskou het.  Petrus maan hulle dus 

om, selfs waar die samelewing steeds só ‘n beskouing oor vroue handhaaf, en/of waar 

sommige van hulle selfs nog só gedink het, hulle hul vroue steeds met respek sal behandel.  

Die impak van hierdie respekvolle lewe, word in ‘n groter vrymoedigheid in gebed ervaar: 

“sodat julle gebede deur niks belemmer kan word nie.” 

Let ook op dat die aanmoediging dat vroue nie hulle skoonheid in uiterlike dinge moet vind nie, 

maar in onverganklike innerlike dinge – ‘n “saggeaarde en rustige gees” – nie téén uiterlike 

skoonheid gemik is nie, maar teen ‘n misbruik of verheerliking daarvan ten koste van innerlike 

skoonheid. 
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Dit is ook interessant dat Petrus duidelik uitspel dat vroue nie deur hierdie eerbiedige leefwyse tot ‘n 

tweedeklas bestaan verdoem word nie, maar opgeroep word om goed te doen: “en julle nie deur 

enige dreigement te laat afskrik nie.”  Dié eerbied en respek kom dus uit eie keuse in navolging van 

die voorbeeld van die Here Jesus Christus. 

3:8-22 – Laat Jesus Christus die maatstaf vir julle gedrag wees 

Petrus vervolg met ‘n hele aantal riglyne vir hulle gedrag in die geloofsgemeenskap sowel as in die 

breër publieke gemeenskap.  Let op hoe hulle eensgesindheid, meelewendheid, onderlinge liefde, 

ontferming, nederigheid, vermyding van vergelding sowel as van skeldtaal, opgesom word in die 

stelreël: “inteendeel, wees mense wat seën omdat julle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel 

kan verkry.” 

Hy begrond dié roeping in ‘n aanhaling uit Psalm 34:13-17 waar dit juis die dankbaarheid oor God se 

beskerming is wat ten grondslag lê van die motivering om kwaadpraat en bedrog te vermy, en te 

fokus op die doen van die goeie en die najaag van vrede (vgl. my bydrae: Psalm 34 – Dankbaarheid 

lei tot wysheid).  “Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore is oop vir hulle 

gebedsversoeke.”  Inderdaad! 

Petrus herhaal wat hy al voorheen gesê het dat lyding ter wille van wat reg is, geseënd is.  Daarom 

moet die onkundiges en kwaadwilliges se intimidasie nie gevrees word nie of selfs daaroor ontsteld 

geraak word nie.  Die regte manier van optrede in enige situasie van intimidasie of ontsteltenis is om 

in die eerste plek die Here Jesus Christus te eer en om sy wysheid en optrede te vra, terwyl die 

antagoniste in die tweede plek met beskeidenheid en respek hanteer word.  In die derde plek moet 

rekenskap gegee word oor die hoop wat in ons leef en in die vierde plek steeds voortgegaan word 

om goed te doen, selfs al beteken dit lyding. 

Petrus maak dus ‘n baie sterk saak uit daarvoor dat om ander te seën en aan te hou om goed te 

doen, maak nie saak wat die uitdagings of teenstand is wat ‘n mens ervaar nie, te alle tye die regte 

en aangewese ding is om te doen.  Dit is ‘n baie sterk beklemtoning in sy brief, ‘n boodskap wat ons 

baie nodig het in ‘n tyd waarin selfgelding en selfverheerliking die botoon in die Westerse 

samelewing voer. 

Dit is immers die voorbeeld van die Here Jesus Christus, soos Petrus al in die vorige hoofstuk 

uitgespel het, en nou weer doen.  Die Christus het vir hulle (en ons) sondes gely: “Hy die Regverdige, 

ter wille van onregverdiges, sodat Hy julle na God kon bring.”  Hierin eggo hy dele van Paulus se 

verkondiging van dieselfde teologie (Rom. 6:10) soos ons dit ook in Hebreërs aantref (Hebr. 10:10). 

Hierdie boodskap word aan die een kant in ‘n amper sydelingse kommentaar geteken as iets wat nie 

net vir die gelowiges van Petrus se tyd betekenis gehad het nie, maar ook vir gelowiges uit die 

verlede.  “Deur die Gees het Hy ook gegaan en dit vir die geeste in gevangenskap aangekondig.”  

Die “geeste in die gevangenskap” word as “daardie geeste” uitgespel wat destyds ongehoorsaam 

was toe God in Noag se dae geduldig bly wag het terwyl die ark gebou is.  Sommige geleerdes dink 

dat daarmee na gevalle engele verwys word óf na bose geeste, maar dit maak vir my meer sin dat 

daarmee na die gestorwe ongehoorsame mense van Noag se tyd verwys word, soos baie geleerdes 

dit deur die eeue uitgespel het.  Hulle ongehoorsaamheid word immers in Petrus – sowel as in 

Genesis 6, waarop Petrus se interpretasie berus – spesifiek aan die bou van die ark verbind.  Dit 

maak dit meer natuurlik om die “geeste in die gevangenskap” met die geeste van die gestorwe 

mense van daardie tyd te verbind.   

http://bybelskool.com/psalm-34-dankbaarheid-lei-tot-wysheid/
http://bybelskool.com/psalm-34-dankbaarheid-lei-tot-wysheid/
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Dié interpretasie korreleer dan ook met dié van Hebreërs 12:23 waar van die geeste van gestorwe 

gelowiges as “die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is” gepraat word.  ‘n Mens kan dus die 

“geeste van die regverdiges” in Hebreërs vergelyk met, maar ook onderskei  van die “geeste in die 

gevangenskap” in Petrus.   

Wat dié interpretasie verder ondersteun, is dat Petrus in die volgende hoofstuk nog ‘n keer sal 

verwys na die evangelie wat aan: “hulle wat reeds dood is” verkondig is (1 Pet. 4:6).  Hy dink daar 

waarskynlik ook aan die geeste van gestorwe gelowiges – dié wat nie in hulle lewe die vervulling van 

die belofte van verlossing ontvang het waarna hulle uitgesien het nie (Hebr. 11:39-40) – aan wie die 

Here die evangelie, die goeie nuus, van verlossing gaan aankondig het, sodat hulle steeds die 

vreugde van verlossing kan beleef, dít waarna hulle uitgesien het, selfs al het hulle reeds die dood 

ervaar. 

Die prentjie wat ons dus uit beide Hebreërs en Petrus hiervan kry, is dat albei hierdie groepe uit die 

ou bedeling – die “geeste van die regverdiges” en die “geeste in die gevangenskap” – die evangelie 

ná hulle dood gehoor het.  Die een groep ontvang dit as ‘n boodskap van redding, dié ander nie, op 

grond van hulle verbintenis en geloof in God terwyl hulle nog gelewe het.  Daar is dus nie sprake van 

‘n tweede kans wat ná die dood gegee is nie, net ‘n bevestiging van wat rééds vóór hulle dood van 

hulle waar was in die vooruitsien van wat God in Christus sou doen, hoe verskuild dié boodskap ook 

al was (vgl. Hebreërs 11 vir ‘n verdere uitleg daarvan: Hebreërs 11 – Sonder geloof is dit onmoontlik 

om God te behaag). 

Dié boodskap van Christus se lyding vir ons sondes het aan die ander kant egter ook ‘n direkte impak 

op die geloofsgemeenskap vir wie Petrus skryf.  Die doop getuig van hierdie verlossende werk van 

Christus, en is in ‘n sekere sin die voertuig waardeur ons gered word, soos die ark dit destyds vir 

Noag en sy mense was.   

Daarom kan Petrus dit in sterk taal stel: die doop “red ook julle nou.” Só kragtig is die boodskap van 

die doop.  Daarom, sê Petrus, kan ‘n mens letterlik jou doop as ‘n “gebedsversoek tot God om ‘n 

skoon gewete” gebruik, “op grond van die opstanding van Jesus Christus.”  Soos gelowiges reg deur 

die eeue gedoen het. 

Alles is immers aan Hom onderworpe – engele, magte en kragte.  Op Hom kan ons dus nie net 

vertrou nie, maar ons hele lewe bou, óók in onregverdige lyding. 

Boodskap 

Petrus verenig hier twee groot tradisies van die OT: God se seën en God se verlossing.   

Aan die een kant spel Petrus die implikasies van God se seën uit: “Wees mense wat seën omdat julle 

daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry.”  Soos God ons geseën het, moet ons ander 

ook seën, selfs wanneer ons met dwase en onkundige mense te doene het, selfs waar ons ly onder 

die boosheid van mense en sisteme.  Die lyding wat ons só ervaar is in die groter prentjie van die 

lewe van minder belang as ‘n mens dit opweeg teen die ewige heerlikheid van die seën wat vir ons 

as erfdeel hierna wag. 

Aan die ander kant spel Petrus die implikasies van God se verlossing uit: “Die doop dien … as ‘n 

gebedsversoek tot God om ‘n skoon gewete, op grond van die opstanding van Jesus Christus.”  Ons 

kan dus ook staatmaak op God se bevryding, soos Noag dit eenmaal ervaar het.  God laat ons nooit 

alleen nie, en sal ons bevry, ook in hierdie lewe, en uiteraard volledig in die lewe wat kom. 

http://bybelskool.com/hebreers-11-sonder-geloof-is-dit-onmoontlik-om-god-te-behaag/
http://bybelskool.com/hebreers-11-sonder-geloof-is-dit-onmoontlik-om-god-te-behaag/
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28 Mei 2017 

Johannes 17:1-11 – Jesus bid passievol vir eenheid in Sy kerk 

Dit tref my dat hierdie gebed in Johannes eintlik die rol inneem van die gebed wat Jesus in 

Getsemane gebid het, en waar sy dissipels nie wakker kon bly nie.  Dit is sy finale aardse gebed (en 

lering) vir die dissipels.  Hierna sou Hy as Hoëpriester hemelse gebede bid vir hulle (Hy is daar ons 

Voorspraak – 1 John 2:1; Hy leef daar vir altyd om vir ons in te tree – Heb 7:25; Hy pleit daar vir ons 

[nes die Gees in ons harte] waar Hy sit aan die regterhand van God – Rom 8:34).  En die inhoud van 

die gebed is net so omvattend soos die Ons Vader wat Jesus aan sy dissipels geleer het. 

Die gebed vertoon die volgende drie-delige (Westcott) struktuur wat interessante ooreenkomste 

vertoon met die wyse waarop Aäron sy rol as Hoëpriester gespeel het (doen versoening vir homself, 

die priesters en die hele gemeente – Lev 16:17): 

• Jesus bid vir Homself en die voltooiing van sy roeping: dat God Hom sal verheerlik soos 

tevore, want Hy het sy taak voltooi (“dit is volbring” – Joh 19:30), om God se woorde aan 

mense bekend te maak – 17:1-8; 

• Jesus bid vir die dissipels: 

o Vir die beskerming van die dissipels se onderlinge gemeenskap, sodat hulle net soos 

Hy en die Vader een kan wees – 17:9-12; 

o Vir die beskerming van die Bose (soos in die Ons Vader) deurdat hulle toegewy bly 

aan die waarheid van God se woord, al erken Jesus dat Judas verlore is soos die Skrif 

voorspel het (Ps 41:10) – 17:13-19; 

• Jesus bid vir kerk:  

o die eenheid van al die gelowiges wat deur die dissipels se werk tot geloof in Jesus sal 

kom, as ’n verdere getuienis aan die wêreld – 17:20-23; 

o Jesus bid vir ’n hereniging met die gelowiges dat hulle Sy ware heerlikheid kan sien 

en Sy liefde volkome in hulle kan bly – 17:24-26. 

Let op dat die ewige lewe nie op die hemel as sodanig dui nie, ook nie op ’n tydloosheid nie, maar op 

’n onbelemmerde verhouding met God. 

Let ook op dat die eenheid tussen gelowiges gehandhaaf moet word in die midde van die eksterne 

aanvalle van die Bose en die interne aanvalle van gelowiges wat nie die eenheid genoegsaam 

koester nie. 

Dit bly die primêre Skrifgedeelte wat die eenheid van die gemeenskap van gelowiges as ’n 

fundamentele waarheid beskryf, wat altyd ’n aanmoediging sal bly om waar daar skeuring is, alles in 

’n mens se vermoë te doen om die eenheid te herstel.  Paulus sou baie tyd aan hierdie gedagtes 

spandeer en dit verder uitspel (1 Kor 12-14; Ef 3-4).  Dit is die lewende testament van Jesus – Hy bid 

vir en werk vir eenheid, ’n eenheid presies soos Hy dit met die Vader en die Gees beleef.  Niks 

minder as dit kan ooit my doelwit en passie bly nie. 
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Handelinge 1:6-14 – Wag op die gawe van die Heilige Gees 

Die verspreiding van die goeie nuus oor Jesus begin uiteraard in Jerusalem, die plek waar God 

Homself deur die eeue geopenbaar het.  Let op hoe die fondasie van die kerk se werk verbind word 

aan 1) die lewe van Jesus, alles wat Hy gedoen en geleer het, 2) die lyding, sterwe en opstanding van 

Jesus, 3) die nuwe lewe van Jesus wat Hy met “baie onbetwisbare bewyse” aan hulle gedemonstreer 

het, 4) die belofte en gawe van die Heilige Gees waarsonder hulle die werk nie kan aanpak nie, 5) die 

beskrywing van die binnekring dissipels as apostels – dws gestuurdes, en 6) die verkiesing van ’n 

12de apostel om simbolies die 12 stamme van Israel te verteenwoordig. 

Let ook op dat hulle nou in huise begin bymekaarkom, die begin van die skuif van die 

teenwoordigheid van God nie net in die tempel nie, maar in elke huis waar Hy gedien word.  Hoewel 

die eerste fase van hulle werk steeds gereeld by die tempel sal plaasvind, sal dit toenemend in huise 

wees regdeur die Romeinse ryk. 

Dit is ook opmerklik dat vroue en mans saam bid, terwyl dit nie die gebruik in die Joodse sinagoges 

was nie.  Soos Jesus uiteindelik die heidene deelmaak van Sy kerk, só doen Hy dit van die begin af 

met mans en vroue. 

Die opdrag van Jesus aan die apostels om te wag (vir die gawe van die Heilige Gees), spreek my 

vanoggend sterk aan.  Natuurlik wag ons nie meer presies soos hulle op die uitstorting van die 

Heilige Gees nie.  Ons het Hom as gelowiges immers ontvang  en word daagliks deur Hom vervul.  

Maar dit beklemtoon ook die voordurende ingesteldheid om nie op eie inisiatief en met eie insig die 

werk van die Here te probeer doen nie.  Dit is juis wanneer ons stil genoeg raak en wag op die leiding 

van die Here dat ons begin raaksien waar Hy werk en Sy stem hoor om daarby betrokke te raak. 

Dit tref my ook besonderlik dat Sy broers hierdie keer by is en deelneem aan die eensgesinde 

gebed.  Josef word nie genoem nie, wat waarskynlik beteken dat hy al dood is.  Jakobus, die een 

broer van Jesus, sal in die loop van die verhaal ’n baie belangrike en ook leiers rol begin speel in die 

vroeë kerk. 

Die verwysing na Judas is ietwat grusaam met die beskrywing van wat met hom gebeur het.  Dit 

verskil ook van die prentjie wat Matteus skets (27:5 – opgehang).  Augustinus het gereken dat albei 

beskrywings waar was, dat Judas hom opgehang het, en later op die grond geval en oopgebars het.  

Maar ons weet nie regtig wat presies daar gebeur het nie. 

Jy is welkom om die twee Psalms, Psalm 69 en 109, wat in vers 20 aangehaal word, te gaan lees, 

veral vir die breër prentjie wat dit jou sal gee vir wat met die lyding van die Messias reeds lank 

tevore voorspel is.  Hierdie aanhalings bevestig ook weereens dat wat ons in die voortgaande 

verhaal van Jesus sien, ook die Ou Testamentiese beloftes vervul.  Dit bevestig die enorme betekenis 

van Jesus se voortgaande werk. 

’n Mens kan ook sien dat die kerk van die begin af inval by God se reddingsplan wat die heidene 

gaan insluit, hoewel dit ’n rukkie vir die kerk sal duur voor die insluiting van die heidene met 

oorgawe omhels word. 

Psalm 68:1-10, 32-35 – God vul alles en almal met Sy teenwoordigheid 

Hierdie Psalm bevat ’n hele paar uitdagings om dit reg te vertaal, omdat hier 15 unieke Hebreeuse 

woorde voorkom wat nêrens anders voorkom nie.  Die betekenis is onduidelik.  Daarby is daar ’n 
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klomp woorde wat baie min elders gebruik word.  Ek noem dit net om te verduidelik hoekom jy 

redelik baie onderlinge verskille in vertalings sal raaklees. 

Maar dit is ook ’n Psalm wat die meeste woorde vir God en beskrywings van God bevat as enige 

ander Psalm.  Die woorde Jahwe (vers 17,21), Jah (afkorting van Jahwe – vers 5,19), Elôhîm (vers 1 

vv), El (afkorting van Elôhîm – vers 20), Adonai (=Here – vers 18), Shaddai (= Almagtige – vers 15), 

selfs “die een van Sinai” (vers 9) word vir Hom gebruik.  Hy word ook genoem “Hy wat op die wolke 

ry” (vers 5), “Vader vir weeskinders” (vers 6), “Beskermer van weduwees” (vers 6), “God, ons hulp” 

(vers 20), “God wat ons red” (vers 21), “Hy wat ry deur die hemele” (vers 34), en “God van Israel” 

(vers 36).  Die Psalm maak dus ’n punt daarvan om God se omvangryke betekenis vir alles selfs al in 

die name wat vir Hom gekies word, te beklemtoon.   

Neem vandag een van dié name en dink na oor die betekenis wat dit vir jou inhou. 

Drie berge 

Een van die maniere om die Psalm in te deel, is om, op voetspoor van Alter, drie van die berge wat in 

die teks genoem word as uitgangspunt te neem: Sinai (vers 9), Basan (vers 16) en Sion (vers 17).  

Sion word wel nie by name genoem word nie, maar dit is uit vers 18,25,30,en 36 duidelik dat die 

tempelberg in Jerusalem, Sion, bedoel word.  Daar is natuurlik ook ’n vierde berg in die teks, Salmon, 

maar die berg het nie ’n wesenlike  organiserende betekenis nie en is slegs ’n historiese verwysing na 

gebeure in die Rigterstyd. 

Dit beteken dat die Psalm daarvolgens in drie dele verdeel kan word: 

1.  God lei sy volk vanuit Egipte na Kanaän met die berg Sinai as transformasie-punt – vers 2-11. 

Dawid loof die Here in die eerste deel vir sy goedheid (vers 11) wat Hy gedemonstreer het in die 

wonder van die Uittog uit Egipte, die beskerming deur die woestyn  en die Intog in die land wat Hy 

beloof het.  Die groot dade van God in die verlede is die basis waarop vertroue in die hede en die 

toekoms gebou word. 

Dit is hierdie tipe Godsverskynings (vers 2) wat ’n impak het op goddeloses sowel as regverdiges. 

Aan die eenkant vernietig dit die goddeloses, omdat dit hulle besware teen God en teenstand teen 

God ontbloot, maar aan die ander kant verbly dit regverdiges, omdat God se verskynings hulle geloof 

en vertroue bevestig – vers 2-4 (vgl. Num. 10:35–36 wat soortgelyke taalgebruik het en dié 

verskyning van God aan die Ark verbind). 

Let op hoe Dawid God loof vir die deernis wat Hy het met die swakkes in die gemeenskap.  Hy roep 

die geloofsgemeenskap op om ’n lied tot eer van God te sing en te jubel oor sy omgee vir 

weeskinders en weduwees, vir eensames en gevangenes (waarskynlik oorlogsgevangenes of 

bannelinge wat weggevoer is) – vers 5-7.  In die jubeling oor wie God is, lê natuurlik ook al ’n 

bewussyn opgesluit van hoe ons wat Sy kinders is, ook moet wees en moet optree teenoor sulke 

mense.  Weeskinders, weduwees, eensames en gevangenes word gekenmerk deur hulle 

weerloosheid en alleenheid.  Daar is nie natuurlikerwys iemand wat vir hulle omgee nie.  Maar as 

God vir hulle is, dan word die geloofsgemeenskap wat Hom God noem, opgeroep om mense te wees 

wat dié swakkes omarm en versorg en só hulle eensaamheid verdryf. 

“Maak ’n pad vir Hom” beskryf die ruimte wat deur die lofsang vir Hom in die lewe van die 

geloofsgemeenskap geskep word, wat ook verbind is aan die lof vir sy deernis vir eensames, mense 

wat verlore is sonder die gemeenskap wat die gelowiges vir hulle kan bied. Die volk word só 
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voorberei om God se teenwoordigheid te ontvang, soos Jesaja dit byvoorbeeld beskryf (Jes. 40:3; 

57:14; 62:10 – Johannes die Doper se bediening in voorbereiding van die Messias is ook só beskryf).   

Die beskrywing van God “wat op die wolke ry” herinner ons aan die tyd in die woestyn waar die 

wolkkolom by dag en die vuurkolom by nag God se teenwoordigheid by die volk gesimboliseer het.  

Let ook op hoe die opstandelinge se lot daarenteen beskryf word as ’n verblyf in ’n “kaal woestyn”, 

d.w.s. ’n plek waar God nie is nie. 

Die tyd in die woestyn na die Uittog uit Egipte word in gloeiende terme in herinnering geroep – vers 

8-9 (vgl. Rigters 5:4–5 wat in dieselfde terme daaroor praat).  Let op die menslike terme waarmee 

God beskrywe word: “toe U deur die woestyn gestap het” (vers 8), sowel as die goddelike 

eienskappe wat Hy het: “het die hemel dit laat reën voor U uit” (vers 9), iets wat later in die Psalm 

verder uitgebrei sal word: “Hom wat ry deur die hemele, die hemele wat van die begin af daar is!” 

(vers 34).  “Hy het mag oor die wolke!” (vers 35). 

Die Intog in die Beloofde land Kanaän word met die metafoor geteken van God wat oorvloedige 

reëns laat uitsak en die verdorde land weer lewe gee, sodat Sy eie volk daar kon gaan woon – vers 

10-11).  God se goedheid het vir dié hulpelose volk ’n bestaansruimte verskaf. 

2.  God verslaan sy volk se vyande in die land Kanaän met die berg Basan as simbool van dié 

vyandskap – vers 12-24. 

Die tyd van die Rigters word in herinnering geroep met die verwysing na ’n groot leër en magtige 

konings wat gevlug het “toe die Almagtige die konings uitmekaargejaag het.”  In ’n verwysing na 

Ruben wat nie in die oorlog teen koning Jabin en die hoof van sy weermag, Sisera, saam met Debora 

en Barak geveg het nie, maar “by die saalsakke bly sit” het (Rigters 5:16) herroep Dawid die situasie 

dat God die oorlog vir hulle gewen het en ten spyte van Ruben hulle se verraad, die vroue tuis die 

buit kon verdeel (Rigters 5:30).  Die stamme Gilead, Dan en Aser het natuurlik ook nie saam geveg 

nie, wat dui op die moeite om die volk in sy geheel in daardie tyd saam te snoer.  God se ingrype toe 

staan ook in die teken daarvan dat Hy eenheid onder hulle wou bring. 

Ook die Salmonsberg word genoem in die tragiese konteks van die oordeel oor Abimelek, seun van 

die rigter Gibeon, wat sy 70 broers doodgemaak het om alleenregeerder te word, maar uiteindelik 

deur ’n vrou om die lewe gebring is (Rigters 9:48), soos wat Sisera natuurlik ook deur ’n vrou, Jael, 

doodgemaak is (Rigters 4:21).  Interessant dat die enigste twee verhale waar vroue ’n beduidende 

rol in die Rigterstyd gespeel het, hier aangehaal word! 

Die berg Basan word personifieer as die spits van die teenstand teen God in die Intog en verowering 

van die land Kanaän.  Basan was eintlik die naam van die koninkryk van koning Og, ’n Refaïet, wat op 

’n massiewe bed van yster geslaap het wat vier meter lank en amper twee meter breed was.  Basan 

was een van die eerste dele wat Israel op pad die land in verower het (Deut. 3:1-11).  Die spesifieke 

berg waarna hier verwys word, kan moontlik die imposante berg Hermon wees wat in die streek van 

Basan geleë is (Deut. 3:8).  Basan word met rykdom en weelde geassosieer, veral vet koeie en sterk 

bulle, maar ook baie keer gebruik in beskrywings van mense wat nie met God rekening hou nie 

(Deut. 32:14; Eseg. 39:18; Amos 4:1; Ps. 22:13; Jes. 2:13; Jer. 22:20).  Hier word die berg as jaloers 

beskrywe oor die feit dat God ’n ander berg, Sion, as sy woonplek uitgekies het. 

Die beskrywing van God se intrek in die heiligdom word in die NT herinterpreteer met verwysing na 

Christus se hemelvaart van waar Hy – anders as in die OT teks – gawes gee vir die mense (Ef. 4:8). 

Hier ontvang God geskenke selfs van dié mense wat teen Hom in opstand was. 
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In ’n redelike grusame prentjie word God se hulp en bewaring in doodsgevaar geskets deur die kop 

van sy vyande, die kop van dié wat in hulle sonde volhard, te verpletter (vers 22).  In die midde 

daarvan is die ervaring van die volk: “Dag na dag dra Hy ons!” (vers 20).  Dit dien as ’n beskrywing 

van die veiligheid wat God vir die volk in die land gebring het met die Intog en Vestiging in die land 

Kanaän.  “Against all odds”! 

3.  God vestig sy heerskappy oor die hele aarde met die tempel-heiligdom in Jerusalem op die berg 

Sion as basis – vers 25-36. 

Vers 25-28 teken die feestelikheid van die lof wat aan die Here op die tempelberg gebring word.  

Daar is sangers, mense wat snaarinstrumente bespeel, meisies wat tamboeryne slaan en kore wat 

God loof uit al die stamme van Israel.  Die vier wat genoem word: Benjamin-Juda en Naftali-Sebulon 

is die mees suidelike en die mees noordelike stamme van Israel onderskeidelik. 

Die lof mond uit in ’n gebed dat God sy mag verder sal vertoon vanuit die tempel in Jerusalem  deur 

nie net Egipte, “daardie ondier onder die nasies”, te onderwerp nie, maar Egipte en Ethiopië 

(Kussiete) se mense te transformeer om God te aanbid deur geskenke en smeekgebede – vers 29-32. 

Maar selfs dít is nie genoeg nie.  Al die koninkryke van die aarde kom in die visier van Dawid, met die 

droom dat hulle ’n lied sal aanhef tot eer van God – vers 33-36.  Let op die skeppingstaal waarin dié 

droom gegiet is waarmee God se heerskappy oor alles en almal onomwonde gestel word: “Hy het 

mag oor die wolke!” (vers 35). 

1 Petrus 4:12-14 – Verheerlik God in lyding en doen wat goed is 

In die verdere ontwikkeling van Petrus se lering oor geestelike groei fokus hy nou op die interne en 

eksterne uitdagings wat hierdie geloofsgemeenskappe sal moet trotseer.  Hulle sal vervreemding 

ervaar beide in terme van die verleiding van hulle eie menslike begeertes sowel as in die versoekings 

van ‘n samelewing wat losbandig lewe.  Selfs wanneer hulle dié verleiding en versoeking weerstaan, 

sal dit nie die druk van hulle afhaal nie.  Vurige beproewings en lyding – net omdat hulle Christene is 

– is deel van die pad van verlossing wat vir hulle voorlê. 

Hy fokus daarom in die volgende twee hoofstukke op vyf sake wat hulle staande kan hou en laat 

volhard: 

• Laat julle lei deur die wil van God – 4:1-6 

• Bedien mekaar met julle genadegawes – 4:7-11 

• Verheerlik God in lyding en doen wat goed is – 4:12-19 

• Versorg die geloofsgemeenskap – 5:1-4 

• Volg die leierskap na en vertrou op die kragtige hand van God – 5:5-11 

Dít is die dinge wat hulle standvastigheid in hulle geloofstryd in die wêreld sal gee.  Ons lees vandag 

net hoofstuk 4 se drie dele en sal môre hoofstuk 5 se laaste twee lees. 

4:1-6 – Laat julle lei deur die wil van God 

As die Here dan ons gewete skoon gewas het en ons die versekering gegee het dat ons verhouding 

met Hom vasstaan op grond van die opstanding van die Here Jesus Christus (3:21-22), dan kan die 

Here van ons verwag om nie langer aan die “stroom losbandigheid” – “uitspattigheid, begeerte, 



36 

 

dronkenskap, brassery, drinkpartytjies, en verfoeilike afgodediens” – mee te doen van die wêreld nie, 

maar ons te laat lei “deur die wil van God”. 

Dit is immers waarvoor Christus gely en gesterwe het, sodat ons, soos Hy, met die sonde kan 

klaarspeel.  Ons hoef nou nie meer ons deur ons menslike begeertes te laat lei nie, maar kán nou 

doen wat God van ons vra.  Die wil van God word hier gebruik in die sin van iets wat God deur my 

lewe tot stand wil bring.  Dít is waarvoor ons onsself moet gee.  Dít is ook die eerste ding wat ons 

staande sal hou in ons geloofstryd in hierdie wêreld. 

Dat dít die wêreld sal verstom en hulle die geloofsgemeenskap sal laat belaster, mag dit die 

gelowiges nie afskrik nie.  God sal immers van almal rekenskap eis.  Die gelowiges kan reeds in dié 

lewe aan Hom rekenskap gee.  Die ongelowiges sal dit hierná moet doen, en dit sal tot hulle skade 

wees. 

Vers 6 het ek gister reeds uitgelê.  Hoewel ‘n hele aantal geleerdes verkies om die frase: “hulle wat 

reeds dood is”, te interpreteer asof dit dui op mense wat nog lewe, maar geestelik dood is, maak dit 

vir my meer sin om dit te verklaar as bedoelende: “die geeste van gestorwe gelowiges – dié wat nie 

in hulle lewe die vervulling van die belofte van verlossing ontvang het waarna hulle uitgesien het nie 

(Hebr. 11:39-40) – aan wie die Here die evangelie, die goeie nuus, van verlossing gaan aankondig 

het, sodat hulle steeds die vreugde van verlossing kan beleef, dít waarna hulle uitgesien het, selfs al 

het hulle reeds die dood ervaar.” 

4:7-11 – Bedien mekaar met julle genadegawes 

Die tweede aspek van hulle standvastigheid het te make met die wyse waarop hulle mekaar bedien 

met die genadegawes wat God hulle gee: “As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God 

moet julle mekaar bedien in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het.” 

Dit sluit in dat hulle selfbeheersd en nugter lewe, en veral baie tyd aan gebed spandeer.  Dit sluit in 

dat hulle gasvry teenoor mekaar sal wees, “sonder om te mor”.  Dit sluit in dat as iemand die gawe 

gebruik van woorde, hulle dit sal ontvang: “soos woorde van God.” Dit sluit in dat as iemand dien, 

hulle dit sal doen: “vanuit die krag wat God voorsien.” 

“Bo alles moet julle mekaar innig liefhê.” Hoekom?  Want die liefde sal ‘n menigte sondes bedek, sê 

Petrus.  Daarmee verwys Petrus waarskynlik na beide die wysheidstradisie se waarneming: “Haat 

verwek twis; liefde bedek alles wat aanstoot gee,” (Spreuke 10:12) sowel as na Jesus se lering oor 

vergifnis.   

Dit is immers Petrus wat die vraag aan Jesus gevra het oor hoeveel keer hy sy broer moet vergewe 

as hy iets verkeerds teen hom gedoen het: “Selfs sewe keer?”  Jesus se antwoord: “maar selfs 

sewentig maal sewe keer,” het vergifnis eintlik onverhandelbaar deel van die etos van die koninkryk 

gemaak (Matt. 18:21-35; vgl. my bydrae: Matteus 18 – Jesus leer koninkrykskinders hoe hulle in 

verhouding met mekaar moet lewe).  

Let op hoe hy dié aspek van sy lering afsluit met amen, dit sal so wees! 

4:12-19 – Verheerlik God in lyding en doen wat goed is 

Die derde aspek van hulle standvastigheid lê geleë in hulle insig in die redes vir en doel van lyding, 

sodat hulle dit nie as iets vreemds sal interpreteer nie, maar as iets waardeur God se seën op hulle 

rus.  Die uitkoms van onregverdige lyding “ter wille van Christus se Naam,” óf doodgewoon die feit 

dat iemand ly “omdat hy ‘n Christen is,” dra by tot die verheerliking van God se Naam. 

http://bybelskool.com/matteus-18-jesus-leer-koninkrykskinders-hoe-hulle-in-verhouding-met-mekaar-moet-lewe/
http://bybelskool.com/matteus-18-jesus-leer-koninkrykskinders-hoe-hulle-in-verhouding-met-mekaar-moet-lewe/
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Die NAV het in vers 19 die lyding geïnterpreteer met die vertaling as dat dit gebeur: "omdat God dit 

wil".  Dit kan egter ook vertaal word as: "vanweë God se wil" of soos die BDV dit het: “in 

ooreenstemming met die wil van God.” Dit gee ‘n ander betekenis aan die lyding wat meer hoopvol 

is.  Dit is nie dat God besluit dat ons moet ly nie.  Petrus verwys hier na lyding omdat ons God se wil 

doen.  Dit is waarom ons op sulke lyding nie met agressie en onbegrip moet reageer nie, maar steeds 

moet voortgaan om God se wil te doen, terwyl ons ons lewe aan God toevertrou en veral aanhou om 

goed te doen! 

Weereens word dit ook begrond in die voorbeeld van die Here Jesus Christus.  Ons het op dié manier 

deel aan sy lyding.  En ons het die versekering en vreugde dat lyding op parakoksale manier bewys 

dat die Gees van heerlikheid, die Gees van God, op ons rus. 

Dit is beter om in dié lewe deur die smeltkroes van lyding te gaan en in die proses al hoe nader aan 

God te kom, as om die lyding te probeer vermy deur aan God ongehoorsaam te word. Dán bly slegs 

die vrees vir die ewige dood. 

Boodskap 

Petrus draai nie doekies om nie.  Om God se wil te doen en daarin te volhard is nie kinderspeletjies 

nie.  Dit vra vashou en vasbyt.  Wat ons bemoedig in dié uitdagende opdrag is die volgende: 

1. In die eerste plek die sekerheid van wat God wil.  Waar ons seker is van ons roeping, help dit 

ons om gefokus te bly.   

2. In die tweede plek help dit dat ons mekaar nie net bedien met ons gawes nie – met woorde 

van God en vanuit die krag van God – maar mekaar ook só lief sal hê dat ons ‘n genadige 

ruimte vir mekaar skep om die Here te kan bly dien, selfs al struikel ons ook vele kere.   

3. In die derde plek inspireer die voorbeeld van Christus ons om aan God gehoorsaam te bly en 

nooit op te hou om goed te doen nie, selfs al ly ons juis omdat ons God se wil doen óf net 

omdat ons die naam Christen dra. 

4 Junie 2017 

1 Korintiërs 12:3b-13 – Verskeidenheid dien die eenheid 

Hoofstuk 12-14 handel oor die wyse waarop die gawes van die Gees in die gemeente gefunksioneer 

het.  Die gemeente se siening van die gawe van tale as die taal van die engele (13:1) en iets wat in ’n 

toestand van ekstase manifesteer (12:2) het gedreig om so oorbeklemtoon te word, dat die ander 

gawes oorheers is, en hulle eredienste onverstaanbaar begin word het. 

Daarom fokus Paulus in hoofstuk 12 eerstens op die basiese belydenis van elke kind van God, dat 

Jesus die Here is (12:1-3).   

Tweedens gebruik hy die tekening van God as Drie-enig (let op die drie woorde vir God in vers 4-6: 

Gees, Here, God wat met drie beskrywings van die gawes gekoppel word: genadegawes, bedieninge, 

kragtige werkinge) om aan die een kant die verskeidenheid van gawes wat van die persoon-ryke 

God kom, aan te moedig, maar aan die ander kant ook die gawes se inherente eenheid te 

beklemtoon omdat dié God een wese is.  Die onderskeie gawes van wysheid, kennis, geloof, 

gesondmaking, wonders, profesie, onderskeiding en tale kom van een Gees, en is daarom bedoel om 

tot die voordeel van almal in die een liggaam gebruik te word (12:7-11). 
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Daarmee hoop hy dat hulle met die vergelyk-speletjie sal ophou, en eerder die verskeidenheid van 

gawes sal gebruik tot stigting en opbou van die een liggaam van Christus in die gemeente. 

Derdens brei hy uit oor die samehang van die gelowiges met hulle gawes in die een liggaam van 

Christus, die gemeente, wat beteken dat daar nie verdeeldheid kan wees nie (12:12-31).  Hy gebruik 

die beeld van ’n regte liggaam om die noodsaaklikheid van verskille (voet, hand, oor, oog) binne die 

groter organiese eenheid van die gemeente te demonstreer, maar ook die noodsaaklike en integrale 

eenheid te beklemtoon.  ’n Liggaam kan nie voortbestaan as dit verskeurd is nie.  

As daar eenheid is, kan die liggaam se lede met integriteit gelyke sorg dra vir mekaar – onder andere 

deur mense wat spesifieke take ontvang het: apostels, profete en leraars – gawes wat veral met die 

Woord te make het; en deur mense wat gawes ontvang het om wonderdade te kan doen, mense 

gesond te maak, hulp te verleen (bystand), leiding te gee (kubernesis – bestuur of administreer), en 

ongewone tale of klanke te gebruik.  Die lysie kom ooreen met dié in vers 7-11, met 2 gawes wat 

bykom, hulp en leiding.  Dit wys dat die gawes nie ’n vaste aantal was nie, maar slegs as voorbeelde 

genoem word. 

Paulus beklemtoon dat nie almal al die gawes het nie, en dat daar beter gawes is (profesie is bv. 

beter as die gawe van tale, soos hy in hoofstuk 14 sal wys), maar dat alles ondergeskik is aan die 

gawe van die liefde wat aan almal in die gemeente gegee is, waaroor hoofstuk 13 handel. 

Handelinge 2:1-21 – Die Heilige Gees maak alle gelowiges getuies 

Die uitstorting van die Heilige Gees – 2:1-13 

Die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas op Pinksterdag, 50 dae na Jesus se kruisiging en 

opstanding op die Paasfees, en 10 dae na Sy hemelvaart.  Pinksterfees was ’n Joodse oesfees (Lev 

23:15-16). 

Die oorweldigende vervulling van al die gelowiges met die Heilige Gees is die teken dat Hy deur hulle 

die hele wêreld vol gaan maak van die getuienis van Jesus, die Christus.  Die vuur wat verdeel in 

tonge bevestig dat hierdie evangelie oorvertel moet word en die tale-wonder bevestig dat dit vir alle 

mense bedoel is, soos ’n mens kan sien uit die vyftien-tal nasies wat daar teenwoordig is om die 

wonder te aanskou en die evangelie in hulle eie taal te hoor.  Hierdie tale-wonder (verstaanbaar) is 

dus iets anders as die gawe van tale (onverstaanbaar) wat in 1 Korintiërs 12 en 14 van vertel word. 

Petrus se toespraak – 2:14-36 

Petrus tree saam met die ander apostels op, hoewel net sy woorde deur Lukas weergegee word.  En 

dit is interessant dat hierdie eerste preek ’n drie-deling het, (wat in die volksmond as ’n goeie 

dominees preek bestempel word!): 

• Hy verklaar wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees 

• Hy beklemtoon die groot dinge wat God gedoen het, veral deur die opstanding van Jesus 

Christus 

• Hy spel die implikasies daarvan vir die wêreld, dat Jesus die Here en die Christus is. 

Die groot aantal Ou Testament beloftes wat Petrus hier aanhaal en aandui dat dit hier vervul word, 

is opmerklik en bevestig dat wat gebeur in lyn is met wat God reeds openbaar het in die verlede.  Let 

veral op dat Petrus die profesie van Joël verbind aan die werk en bediening van Jesus, met presies 
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dieselfde woorde: wonders en tekens. Dit wil lyk asof die kosmiese beskrywings met sy kragtige dade 

verbind word of dit kan natuurlik ook op die eindtyd vervulling dui. 

Petrus doen ook moeite om die Skrif se voorspellings aan die opstanding en die hemelvaart van 

Jesus te verbind en daarmee die band met die Skrif te bevestig. 

Psalm 104:24-35b – Hoe groot is U, hoe groot is U! 

’n Pragtige skeppings- en natuurlied 

Die pragtige gedig van die Sweedse digter Carl Gustav Boberg: “O Sture Gud” (1885) het wêreldwye 

aanklank gevind en word regoor die wêreld gesing op die bekende Sweedse volkswysie.  Dit is 

vertaal en uitgebrei deur die Britse sendeling Stuart K Hine as: “How great Thou art”.  In die 

Liedboek van die NG Kerk lui dit soos volg (Lied 464): 

O Heer my God as ek in eerbied wonder 

En al U werke elke dag aanskou 

Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, 

Hoe U dit elke dag so onderhou... 

Refrein: 

Dan moet ek juig, my Redder en my God! 

Hoe groot is U, hoe groot is U! 

Want deur die hele skepping klink dit saam 

Hoe heerlik Heer U grote Naam! 

Ek sien die veld – die bosse, berge, vlaktes 

Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind 

O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles  

en U sorg dag na dag vir my, U kind. 

Refrein 

U maak ons deel van al U grootse werke. 

U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. 

En kom U weer, in heerlikheid op wolke, 

maak U volkome nuut U eiendom. 

Refrein 

Hoewel Psalm 8 waarskynlik die inspirasie vir Boberg se gedig was, onder andere na aanleiding van 

sy verrukking oor die natuurskoon van ’n geweldige storm wat opgevolg is deur ’n vredevolle kalmte, 

vind ’n mens dieselfde perspektiewe en selfs nog meer in Psalm 104.  Dit is by uitstek ’n lofpsalm uit 

die natuur en die skepping vir God se versorging. 

Interpretasie en indeling 

Psalm 104 is saam met Psalm 8, 19, 29 en 148 die vyf Psalms van die natuur of die skepping in die 

Psalmboek.   

’n Kenmerk van die Psalm is die afwisseling van die tweede persoon direkte aanspreekvorm van die 

Here as U, met die derde persoon indirekte aanspreekvorm Hy.  Die 1983 vertaling het gekies om 

alles in die tweede persoon direkte aanspreekvorm te vertaal met U, maar eintlik vind ’n mens U net 
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in vers 1, 6-9, 13, 20, 24, 26-30 en Hy/Hom in vers 2-5, 16, 19, 31-35.  In die res van die Psalm word 

óf een van die twee veronderstel óf dit nie gebruik nie óf die naam van God alleen gebruik as 

aanspreekvorm (vers 21, 31, 33, 34, 35). 

Die Psalm toon ook ooreenkomste met ’n Egiptiese lied van Amenhotep IV uit die vroeë 14de eeu 

v.C. wat handel oor die son, wat as die god Aten aanbid is (jy kan dit hier lees).  Die ooreenkomste lê 

in die beskrywing van water in vers 10-13, die versadiging van voëls en diere in vers 11-14, die 

beskrywing van die leeus in vers 20-21, die beskrywing van die sonsopkoms in vers 21, die 

beskrywing van arbeid in vers 23, die beskrywing van die skepping in vers 24, die beskrywing van 

versorging in vers 27 en die beskrywing van God wat lewe gee in vers 29-30 (vgl. Allen in die Word 

kommentaar reeks). 

Dit is egter net generiese ooreenkomste omdat dit in die breë oor dieselfde tipe natuur onderwerpe 

handel.  Psalm 104 gaan ook sy eie weg op in die interpretasie van wat in die natuur en skepping 

gebeur het.  Die groot verskil in die twee gedigte lê in die feit dat die Here in Psalm 104 as Skepper 

aanbid word wat lig, waarvan die son maar ’n deel is, soos ’n kleed aantrek (vers 2) en die son self in 

die Egiptiese lied die god is wat aanbid word.   

Die son is dus ’n objek in Psalm 104 maar die subjek in die Egiptiese lied.  Dit is die diep en radikale 

verskil wat regdeur gehandhaaf word.  In die Psalm is God die Skepper.  In die Egiptiese lied is die 

son die skepper.  Daar is ook ander verskille in bv. die betrokkenheid van God by die skepping van 

die mens in Psalm 104 wat afwesig is in die Egiptiese lied, maar vergelyk dit self by die skakel hierbo. 

Dit is boonop duidelik dat die inspirasie vir Psalm 104 uit Genesis 1 se skeppingsverhaal kom deurdat 

die volgorde van die onderwerpe wat in die Psalm aangespreek word in die breë met die Genesis 

gedig ooreenkom: lig, water, plante, son en maan, seediere, kos voorsiening.  Dieselfde woordeskat 

word ook gebruik as in Genesis 1 vir die ooreenstemmende begrippe en dieselfde tipe teologie 

rondom God as Skepper en nie as deel van die skepping nie, word in beide gehandhaaf. 

Daar is baie maniere om hierdie lofpsalm in te deel.  Ek kies vir ’n eenvoudige ses-deling wat vier 

dinge uitspel waarvoor die Here geloof en geprys moet word, en afgerond word met ’n gebed vir 

God en ’n verbintenis tot lofprysing aan Hom: 

1. God het die hemel en die aarde gemaak – vers 1–4. 

2. God het die aarde bewoonbaar gemaak (water) – vers 5–13. 

3. God het die aarde leefbaar gemaak (voedsel) – vers 14-24. 

4. Alles en almal is van God se versorging afhanklik – vers 25-30. 

5. Mag God Hom bly verheug in sy werke – vers 31–32. 

6. Ek sal die Here loof solank ek leef – vers 33–35. 

1.  God het die hemel en die aarde gemaak – vers 1–4 

Die Here is groot, want Hy is met lig omvou soos met ’n mantel.  Hy het alles gemaak, hemel en 

aarde.  Dit sal vir altyd en ewig nie wankel nie.  Hy skep soos Hy dit nodig het.  Winde en vlammende 

vuur word sy boodskappers.  Wolke word sy strydwa.  Hy ry op die wieke van die wind.  Alles wat 

geskep is, is in Sy diens.  Hy maak daarmee en stuur dit soos Hy wil.  Alles wat geskape is, is objekte 

in Sy hand.  Net Hy is die absolute Subjek, die Een wat as U aangespreek moet word. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hymn_to_the_Aten
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2.  God het die aarde bewoonbaar gemaak (water) – vers 5–13 

Allen (Word kommentaar) het my oë oopgemaak vir die rol wat water speel in vers 5-13 en voedsel 

in vers 14-24.  Vandaar die indeling van hierdie gedeelte van vers 5-13 en die volgende gedeelte van 

vers 14-24. 

2.1  Die groot waters word beperk – vers 5-9 

Let op hoe daar in vers 6 verwys word na die “groot waters” (oerwaters) wat die aarde oordek het.  

Die Hebreeuse woord wat vir "groot waters" gebruik word, is הֹום  Dié woord  .(”téhom, “diepte) תְּ

verwys na die oerwater wat egter nie net met die oseane verbind word nie (Gen. 1:2; Job 36:27; 

37:10; Ps. 33:7; 107:23; Spr. 3:20; Jes. 51:10 – dit word ook soms simbolies gebruik, bv. in Jer. 51:55; 

Eseg. 26:19; Jon. 2:5), maar ook met die water wat onder die aarde is (vgl. Gen 7:11; 8:2).   

Vir God se dreigende donderende stem (Gen. 1 sê dit meer terughoudend: “Toe het God gesê:”) het 

die waters op die vlug geslaan in die valleie in na die plek wat die Here daarvoor bestem het.  Hy het 

ook ’n grens gestel waaroor die waters nie mag gaan om die aarde weer te bedek nie. 

In aansluiting by die gedagte van die “groot waters” as ’n aanduiding ook van die waters wat onder 

die aarde is, kan ek nie anders as om te vertel van die opspraakwekkende onlangse ontdekking deur 

geofisici van ’n reservoir van water diep onder die aarde wat drie keer meer volume het as al die 

water van al die oseane van die aarde saam.  Drie keer meer!  Dit is wat hierdie nuwe navorsing 

beweer.  Dié water is in ’n laag van blou rots amper 700 km diep rondom die aardkors (lees meer by 

Science Magazine). 

Dit het my laat dink aan die Noag verhaal.  In Genesis 7:11 staan daar: "Presies op die sewentiende 

dag van die tweede maand van die ses honderdste jaar van Noag het die fonteine van die groot 

waters oopgebreek."  Dieselfde Hebreeuse woord wat vir "groot waters" gebruik word in Genesis 1, 

Psalm 104 en ander plekke word ook hier gebruik. 

Die verhaal van Noag teken dus 'n prentjie van onder-aardse water wat uitbars bo die aarde en die 

aarde na sy vorige staat – omring deur water – verander.  Die skepping word dus as't ware 

omgekeer. Die sondvloed is in Bybelse perspektief dus nie net 'n soort vloedwater wat mens met 

tsunami's sou verbind nie, maar 'n omvattende verswelging van alles wat leef en beef op aarde. 

God se belofte dat Hy nie weer só iets sou doen nie (Gen. 9:15: "Daar sal nooit weer vloedwaters 

kom wat alle lewende wesens uitroei nie.") het dus nie met oorstromings te make nie, maar met 'n 

omvattende verswelging wat perfek sou pas by 'n onder-aardse bron van water. 

Hiervan praat Psalm 104 na my mening ook.  Maar, meer hieroor wanneer ek met Genesis besig raak 

in 2016, DV. 

2.2  Die aarde gee lewegewende water vir alles wat leef en beef – vers 10-13 

Die Here gebruik nou die reservoir van water onder die aarde, die fonteine, om deur die riviere 

water te gee vir al die diere, die wilde donkies, en die voëls van die hemel.  Almal kan hulle dors les 

en sing van vreugde!  Netso vul Hy dit aan uit die hemel (sy bokamers!) met reënwater sodat die 

aarde deur God se sorg versadig kan word. 

3.  God het die aarde leefbaar gemaak (voedsel) – vers 14–24 

Die voorsiening van voedsel en die versorging van die mens staan in dié gedeelte voorop, maar die 

werklikheid is dat alles wat leef ’n volhoubare ruimte kry op die aarde wat leefbaar gemaak is deur 

http://www.sciencemag.org/content/344/6189/1265
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die Here.  Die leefbaarheid lê ook in wederkerigheid.  Die bome word versadig sodat die voëls soos 

ooievaars daarin kan nesmaak.  Die berge gee skuiling vir die klipbokke en dassies.  Selfs die ritmes 

van dag en nag bring versadiging vir al die diere, selfs die leeus, en uiteindelik veral vir die mens in 

die ritme van sy arbeid. 

“Hoe talryk is u werke, Here!  Alles is met wysheid deur U gemaak; die aarde is vol van wat aan U 

behoort.” (vers 24 – 2014 vertaling) 

4.  Alles en almal is van God se versorging afhanklik – vers 25-30 

Wat die Psalmis laat uitroep: “Hulle almal sien op na U om vir hulle kos te gee op tyd.” (vers 26 – 

2014 vertaling).  Dit geld die seediere, en die seevaarders, selfs die oer seedier die Leviatan.  Alles 

kom uit God se hand – versorging en die lewe.  Sonder God se guns is geen lewe moontlik nie.  Hy is 

die soewereine Skepper Heer.  Hy is ook die soewereine Voorsiener Heer. 

5.  Mag God Hom bly verheug in sy werke – vers 31–32 

Dit laat die Psalmis die hoop en gebed uitspreek dat God tog sal voortgaan om Hom te verheug in sy 

werke, soos dit van Hom in die Genesis 1 gedig vertel is.  Mag Sy Majesteit vir ewig duur, soos ook sy 

blydskap in sy Skepping, al is sy blik ook dreigend en donderend. 

6.  Ek sal die Here loof solank ek leef – vers 33–35 

Hy sluit af met die verbintenis om van sy kant af die Here te loof en prys.  Dit is waarvoor hy bestaan.  

Soos hy elke woord in lofprysing aan die Here moet opdra, so moet eke gedagte (bepeinsing, 

besinning) van hom in die eerste plek vir die Here, soos ’n geurige offer, aangenaam wees.  Hy wil 

hom verheug in die Here sy hele lewe lank, met woorde en gedagtes. 

Net voor hy afsluit met die laaste “Ek moet die Here prys!  Halleluja!” kry hy dwarsklap in na die 

sondaars en goddeloses vir wie hy tot nie-bestaan verwens.  Hulle is ’n klad op God se goeie 

skepping en verdien nie om in die ruimte wat God geskep het, te gedy nie.  Die implikasie is dat hulle 

voortbestaan God se goeie Skepping in gedrang kan bring (Allen). 

Boodskap van die Psalm 

Psalm 104 loof God vir die bewoonbare en leefbare ruimte wat Hy met die Skepping vir alles wat leef 

en beef gegee het, in die besonder deur water en voedsel wat versadig en lewe moontlik maak.  Hy 

is nie net Skepper nie, maar ook Voorsiener, en bly dit vir ewig en altyd: “Hulle almal sien op na U 

om vir hulle kos te gee op tyd.” (vers 27).  Daarom bid Hy dat God vir ewig bly sal wees oor sy 

handewerk en verbind hy hom om dié God te prys in woorde en gedagtes solank hy leef. 

Dit vul my gedagtes en word my refrein vir hierdie dag: “Hoe groot is U, hoe groot is U!”  Inderdaad. 

Johannes 20:19-23 – 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 
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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) 

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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11 Junie 2017 

Psalm 8 – Nietig, maar waardig in God se teenwoordigheid 

Watter wonderlike Psalm!  Dit is oorspronklik waarskynlik in beurtsang gesing (Kraus).  Vers 2a en 10 

is moontlik deur een party (gemeente?) en vers 3-9 deur ‘n ander party gesing (‘n koor?). 

Die vertaling van vers 2b kan ook so lui (Loader): 

“U lof word hemelhoog besing” en dan vers 3a “uit die mond van kinders en suigelinge” 

Vers 3b en vers 4 vorm dan ‘n eenheid: 

“U het sterkte teenoor u teëstanders gegrondves om die vyand se werke te vernietig” 

Dit beteken dat die Psalm so opgebou is: 

• Opskrif – vers 1 

• God se Teenwoordigheid (Naam) is wonderbaar oor die hele aarde (vers 2a). 

o Eenvoudige kinders bevestig God se werk tot verstomming van arrogante 

teëstanders (vers 2b-3). 

o In die lig van God se grootheid in die skepping besef mense hul nietigheid (vers 4-5). 

o God bevestig egter mense se waardigheid as die kroon van Sy skepping (vers 6-7). 

o Die mens se invloed sluit alles – diere, voëls en visse – in (vers 8-9). 

• God se Teenwoordigheid (Naam) is wonderbaar oor die hele aarde (vers 10). 

Vers 6 is eintlik ‘n ongelooflike vers in die oorspronklike.  Daar staan nie dat God van die mens net 

minder as ‘n “goddelike wese” gemaak het nie, maar dat God van die mens net minder as “God” 

gemaak het.  Die woord Elohîm word gebruik (NIV gee die betekenis in ’n voetnoot weer)!  Die 

Griekse vertaling van die OT (LXX) het hierdie woord vertaal met “engele”, waarskynlik omdat God 

vir hulle te verhewe was (die teks wat die skrywer van Hebr 2:7 waarskynlik gebruik het). Maar dit is 

duidelik dat “God” bedoel word in die Hebreeuse oorspronklike. 

God het die mens ook konings  gemaak, soos blyk uit die koningsterminologie wat gebruik word – 

“heers”, “kroon”, “onderwerp”.  Alles wat God gemaak het, is onder die koninklike voete van die 

mens gestel (Loader).  ‘n Mens hoor hier dus onmiskenbaar die parallel met Genesis 1:26 – God het 

ons as Imago Dei, as Sy beeld gemaak, as Sy gelykenis.  Geen ander wese het daardie hoë status nie, 

nie die engele nie, nie die serafs nie, nie enige lewende wese nie. 

Maar die kontras tussen die nietigheid van die mens en sy waardigheid beteken dat die grootheid in 

nietigheid bestaan, presies soos dit van Christus geskrywe word, dat Hy Homself ontledig het, die 

gestalte van ‘n dienskneg aangeneem het, nietig en klein geword het ... en dat God Hom uitermate 

verhoog het, groot gemaak het, selfs groter as wat Hy was voor sy menswording. 

Die een is so belangrik soos die ander. 

Dit het impak vir ons huidige debatte oor die skuld van die verlede – die waardigheid van mense 

wat hulle skuld bely moet gehandhaaf word; net so die waardigheid van hulle slagoffers; en almal 

saam moet hulle nietigheid voor God en voor die skepping besef, en ook bereid wees om hulle 
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diensbaar te stel aan mekaar.  Dit is die evangelie!  En dit alles moet in die Teenwoordigheid van die 

Here gebeur, soos die Psalm so wonderlik uitspel. 

Dit het ook ‘n impak op jou eie lewe – of jy nou sukkel onder vyande, selfs iemand so naby aan jou 

as jou eie seun (Absalom – Ps 3,4) of misoeste (Ps 4) of onder siekte (Ps 6) of verraaiers en vervolgers 

(Ps 5,7) – jy het nodig om na te dink oor die 3 dinge:  

• jou nietigheid en jou diensbaarheid; 

•  jou waardigheid en God se sorg;  

• God se teenwoordigheid waarsonder jy nie sin en betekenis in jou lewe kan ervaar nie. 

Nietig, maar waardig, in God se teenwoordigheid. 

Dit het ook ‘n impak op hoe ons met die aarde en alles daarin omgaan.  Ons kan nie onsself 

daarteenoor opstel en dit gebruik en dink ons kan maak wat ons wil nie.  Nee, soos konings, wat 

verantwoordelikheid het, wat namens God optree as sy verteenwoordigers, moet ons met die diere 

en oseane en atmosfeer en natuurlik die grond waarop ons bly, omgaan.  Ons kleur is groen! 

Lina Spies verwoord dié Psalm as volg: 

1. O, Here God, u Naam is groot op aarde! 

    U hemelruim strek tot die verste einders: 

    Waar menseoë geen stippel meer gewaar, 

    daar straal en skyn nog steeds u majesteit. 

2. Na U, die God so hoog bo ons verhewe, 

    styg daar 'n lied van dank, u Naam ter ere! 

    U lof uit kindermonde klink alom: 

    U haters swyg, U lasteraars verstom. 

3. Sien ek die maan, die sterre in hul bane, 

    weet ek, o Heer, hul dra u vingermerke: 

    hul skryf u Naam al glinst'rend in hul gang; 

    hoe klein voor U die mens, hoe sonder rang. 

4. Hoe is dit dan dat U tog na ons omsien, 

    die brose mens omstraal met u nabyheid? 

    U maak ons sterk, U kroon ons met u glans: 

    Ons hoort by U en word deur U omskans. 

5. U stel ons aan oor al u werke, Here, 

    oor als wat vry en selfs verborge lewe: 

    die voëls wat in die ruim hoog oor ons sweef, 

    die vis wat speel in dieptes van die see. 

6. O , Here God, u Naam is groot op aarde! 

    U hemelruim strek tot die verste einders: 

    Waar menseoë geen stippel meer gewaar, 

    daar straal en skyn nog steeds u majesteit! 
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Genesis 1:1-2:4a – In die begin het God die hemel en die aarde geskep 

Dit is ‘n lang stuk.  Lees met verdrag! 

Genesis 1:1-2:3 – In die begin het God die hemel en die aarde geskep 

Genesis 1 is ‘n gedig oor die skepping wat op digterlike en metaforiese wyse grondoortuigings oor 

die ontstaan en bestaan van alle dinge weergee.  Dit sien ‘n mens uit die sistematiese en 

simmetriese wyse waarop veral die middelste gedeelte oor die ses dae se skeppingswerk geskryf is.   

Genesis 2 verskil hiervan deurdat dit meer in ‘n verhalende styl na die skeppingsgebeure kyk.  Waar 

die kroon van die skepping in Genesis 1 die mens is, is die verbintenis tussen man en vrou, dit wat 

ons vandag as die huwelik ken, in Genesis 2 die kroon van die skepping.  Daarom is die wyse waarop 

God in Genesis 2 skep baie meer intiem.  Hy “vorm”, “blaas”, “neem” en “bou” terwyl dit in Genesis 

1 baie meer formeel gebeur met die woorde “skep” en “maak”. 

Genesis 1:1-2:3 kan in drie dele opgedeel word: 

• Die begin van tyd, ruimte en materie – Genesis 1:1-2 

• Die skep van ‘n plek vir alles wat lewe in ses dae – Genesis 1:3-31 

• Die rus van God op die sewende dag na Hy alles voltooi het – Genesis 2:1-3 

“In die begin het God die hemel en die aarde geskep.” – 1:1-2 

”1In die begin het God die hemel en die aarde geskep 2Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit 

was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.” 

Met hierdie kernagtige eerste vers word die ontstaan van tyd, ruimte en materie op weergalose 

ekonomiese manier beskryf.  Geen detail word verklap van die proses of selfs ‘n motivering daarvoor 

gegee nie, net maar die feit dát God die hemel en die aarde in die begin geskep het. 

Ons weet nie hoe lank dit geduur het nie.  Ons weet ook nie waaruit alles gemaak is nie. Daar staan 

bv. nie hier dat die hemel en die aarde uit niks gemaak is nie – ex nihilo – hoewel dié idee duideliker 

uit ander dele van die Skrif afgelei kan word (vgl. Ps. 33:6: “Deur die woord van die Here is die 

hemele gemaak, deur sy bevel al die hemelliggame”; 148:5; “Hy het beveel en hulle is geskep”; Joh. 

1:3: ”Alles het deur Hom tot stand gekom”; Kol. 1:15-17: “Alles is deur Hom [Jesus] en vir Hom 

geskep”; Hebr. 11:3: “die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie.”).   

Die idee speel wel uiteindelik ‘n belangrike rol in die teologie van onder andere Augustinus en 

Calvyn.  Ons weet egter nie hoe dit presies gebeur het nie. Genesis vertel nie vir ons meer nie.  Ons 

weet net dát dit gebeur het en dat Gód daarvoor verantwoordelik is: tyd, ruimte en materie. 

Die versoeking is groot vir my om hierdie skeppingsdaad met die Big Bang te verbind.  Ek het juis 

onlangs weer gelees oor die boson deeltjie van materie wat Peter Higgs voorspel het, en nou met 

Cern se eksperimente waargeneem is.  Hierdie Higgs boson, soos dit bekend staan, was die deeltjie 

wat direk na die eerste millisekonde van die eerste ontploffing van materie sy werk begin doen het 

om aan alles wat bestaan massa te gee.   

Maar dit is nie wat die skrywer hier probeer doen nie, naamlik om ‘n wetenskaplike prentjie te gee 

van hoe dit gebeur het nie.  Hy wil doodgewoon sê, die feit dat daar iets is en nie niks nie, is aan God 

te danke.  Hy het geskep, nie een of ander noodlot of toeval soos dit baie in evolusionêre raamwerke 

voorgestel word nie. 
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In die tweede vers word twee negatiewe opmerkings oor die skepping gemaak: dat die aarde 

onbewoonbaar en die diep waters donker was.  Daarteenoor word egter die belowende positiewe 

stelling gemaak dat die Gees van God oor die waters gesweef het. 

Met hierdie twee verse word dus drie fundamentele stellings oor die aanvanklike skepping gemaak:  

• dat God alles in die begin gemaak het – vers 1 (vgl. Psalm 19; Psalm 104); 

• dat daar konflik van die begin af in die skepping was – vers 2a (vgl. Psalm 74:12-17); 

• dat die Gees die belofte van ‘n nuwe toekoms dra – vers 2b (vgl. Psalm 136). 

Vir die dieperdelwers: John Walton (Genesis 1 as Ancient Cosmology) werk met die idee dat die 

skeppingsverhaal nie soseer die materiële ontstaan van alles wat bestaan beskryf nie.  Dit word as 

gegewe aanvaar.  Die skeppingsverhaal fokus volgens hom eerder op die funksies wat God aan alles 

binne die heelal toegeken het.  Die eerste drie skeppingsdae word dan volgens hom gespandeer aan 

die skep van tyd en ruimte waarbinne die waters en plante vir water- en voedselvoorsiening hulle 

rolle kry.  Die volgende drie skeppingsdae word gespandeer aan die skep van die funksionarisse wat 

die ruimtes moet benut, die hemelliggame vir die seisoene en die wisseling van dag en nag, die diere 

in die see, die voëls in die lug, die diere op die land sowel as die mens as verteenwoordigers van 

God.  Hy plaas dié interpretasie ook op verantwoorde wyse binne die kosmologie van daardie tyd, 

met talle raakpunte met ander skeppingsverhale.  

Ek is versigtig vir sulke radikaal ander idees, veral omdat die belangrike derde dimensie van die 

heelal, materie – wat saam met tyd en ruimte ons bestaan moontlik maak en bepaal – nie 

genoegsaam verreken word nie. Ek sou eerder wil sê saam met Gen. 1:1 dat God al drie dimensies 

van die heelal op die tafel sit: "in die begin" – tyd; "hemel" – ruimte; "aarde" – materie.  Die ses 

skeppingsdae wys dus hoe tyd, ruimte en materie georden word om lewe moontlik te maak, soos ek 

dit hierbo en hieronder uitlê.  

“Toe het God gesê ...” – 1:3-25  

Ná hierdie aanvanklike skepping van hemel en aarde – tyd, ruimte, en materie – wy Genesis 1:3-25 

uit oor wat God met die materie gedoen het binne die tyd en ruimte wat Hy geskep het.   

Die volgende vier opmerkings sal jou help om sin te maak van wat op die verskillende skeppingsdae 

gebeur. 

1.  Hou in gedagte dat God regdeur transendent geteken word, d.w.s. dat Hy per definisie 

onafhanklik is van tyd en ruimte en dit kan hanteer soos Hy wil.  Hy is soos ‘n pottebakker wat met 

klei werk en daarmee maak wat Hy wil, soos die profete ook daaroor skryf (Jes. 29:16; Jer. 18:1-6).  

God is dus nie gebonde aan tyd of ruimte nie.  Hy is die subjek, die Skepper.  Die skepping is die 

objek, die materiaal waarmee gewerk word. God is dus soewerein en selfstandig. 

2.  Hou ook in gedagte dat die skeppingsdade wat volg die bestaande materie vorm en orden tot die 

skeppinge en skepsels wat God daaruit maak.  Hy bepaal die reëls van die proses en die uitkomste 

daarvan.  In dié verband hou ek baie van wat Justinus, die Christen Apologeet (en martelaar) aan die 

begin van die tweede eeu n.C., hieroor geskryf het.  Hy was die eerste wat teologies 'n onderskeid 

gemaak het tussen die skepping van die ongevormde stof (creatio) soos wat ons dit in Genesis 1:1-2 

kry, en die vormgewing daarvan (formatio), soos ons dit in Genesis 1:3-25 kry.   

http://bybelskool.com/psalm-19-god-bestaan-en-god-praat-met-ons/
http://bybelskool.com/psalm-104-hoe-groot-is-u-hoe-groot-is-u/
http://bybelskool.com/psalm-74-god-self-is-ons-enigste-hoop/
http://bybelskool.com/psalm-136-want-vir-ewig-duur-sy-troue-liefde/
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Hoewel dit ‘n meer dogmatiese onderskeid is, maak dit goeie sin van die eksegetiese materiaal van 

dié hoofstuk en help ‘n mens ook verstaan wat regtig aangaan in die tweede skeppingsverhaal wat in 

Genesis 2 opgeteken is waar vormgewing die hoofmotief is.  God skep orde in die chaos, soos Hy 

immers op ‘n voortgaande wyse doen in die lewe van elke dag. 

3.  Hou in gedagte dat ons hier met ‘n gedig te doene het.  God se vormende skeppingswerk word in 

ses dae beskryf.  Die eerste drie dae word spandeer aan die verskillende ruimtes waarin lewe 

moontlik word.  Die laaste drie dae word gespandeer aan die verskillende lewende wesens wat 

daarop kan floreer.  Hierdie sistematiese ordening van die ruimtes en die wesens wat daarin en 

daarop lewe beteken dat Genesis nie ‘n moderne wetenskaplike proses probeer beskryf nie, maar in 

digterlike en figuurlike vorm die wonder van God se skeppingswerk wil besing. 

4.  Hou dus in gedagte dat die skeppingsdae wel as werklike dae beskryf word, soos dit onder andere 

in die Tien Gebooie, met verwysing na die skeppingsverhaal, as uitgangspunt vir die werksweek 

geneem word.  “Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak ...” (Eks. 20:8-11).  In 

Genesis word die dae egter figuurlik ingespan om in die gedig die planmatige vorming en ordening 

van God se skeppingswerk te beskryf.  Dit sien ‘n mens in die geykte formule wat verskeie kere 

regdeur die gedig gebruik word: “Dit het aand geword, en dit het môre geword.  Dit was die eerste 

dag.” Die figuurlike betekenis staan dus voorop, nie die letterlike nie. 

‘n Mens sou die beskrywing van die dag in hierdie skeppingverhaal as ‘n tydperk kon neem, omdat 

die woord “dag” in Genesis 2:4 ook gebruik word in die betekenis van ‘n tydperk.  Daar staan met 

verwysing na die voorafgaande skeppingswerk letterlik: “die dag toe die Here die hemel en die aarde 

gemaak het.”  “Dag” word dus daar vir die hele tydperk van die skepping gebruik.   

Die gedagte het baie ondersteuning reg deur die eeue gehad, ook by van die kerkvaders (Ireneaus – 

die dae was duisend jaar tydperke – en Augustinus – die dae was onbepaalde tydperke).  Hulle 

verwys onder andere na Petrus se beskrywing van die betekenis wat tyd vir God het vir wie: “een 

dag soos ‘n duisend jaar is en duisend jaar soos een dag” (2 Pet. 3:8; vgl. Ps. 90:4).   

Dit is egter nie nodig om só te dink nie.  Die dae is immers nie letterlik bedoel nie, maar digterlik en 

figuurlik.  Dit hoef ook nie met die wetenskap van vandag gesinkroniseer te word nie, omdat die 

skeppingsverhaal vir ‘n hele ander tyd en met ‘n ander doel geskryf is.  Die “dae” dui slegs aan dat 

dit God is wat sy werk vanuit sy onafhanklike ongebondenheid in ons tyd en ruimte doen om orde te 

skep en die skepping te vorm na sy voorkeur.  Selfs die dag en die nag is in elk geval sy 

skeppingswerke en Hy kan dit inspan soos dit Hom behaag. 

Vir die dieperdelwers: Daar is uiteraard baie oor die betekenis van die woord jôm – “dag” – 

geskrywe.  Hier is ‘n paar van die verskillende betekenisse waarvoor die woord gebruik word in die 

Bybel sodat jy jou eie mening kan vorm.  Soms is jôm ‘n aanduiding van die “daglig” in kontras met 

die nag (Gen. 1:5).  Meesal sluit jôm die daglig en die nag in, d.w.s ‘n “dag van 24 uur” (ook Gen. 

1:5). Soms word jôm vir ‘n dag van betekenis gebruik, bv. reëndag (Eseg. 1:28) of werksdag (Eseg. 

46:1) of dag van onheil (Ob. 12).  Dit is ook hoe oor die “dag van die Here” gepraat word wat eintlik 

metafories ‘n tydperk van oordeel beteken (Amos 5:18). Soms word jôm eksplisiet vir ‘n tydperk 

gebruik (Gen. 2:4).  Soms word jôm ook implisiet vir ‘n tydperk gebruik, soos in ‘n “dag of twee” (Eks. 

21:21) of in die betekenis van “oestyd” (Spr. 25:13), selfs in die betekenis van ‘n jaar soos in die frase 

“elke jaar” (1 Sam. 1:3). 

God maak die lig en skei lig van donker – Dag 1  
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Die eerste skeppingsdaad van God is lig.  Hy skep die lig en sien dat dit goed is en skei in 'n tweede 

aksie die lig en die donker van mekaar.  Hy bring daarmee aan die een kant ‘n ritme tussen die daglig 

en die nag wat ‘n ritme vir gesonde lewe skep.  Hy maak daarmee ook aan die ander kant 'n keuse 

vir die lig teenoor die duisternis, soos Hy veel later sy Seun sou stuur om die lig te word vir die 

mense wat in duisternis lewe (Joh. 1:4-5). 

God maak die gewelf en skei die waters van mekaar – Dag 2 

God maak die gewelf, dit is die uitspansel, en skei die waters van mekaar.  Daar is dus water in die 

hemel en water onder die hemel, binne die kosmologiese beeld van daardie tyd.  Terloops, sonder 

water sou ons glad nie kon bestaan nie.  Ons liggame bestaan vir 75% uit water, en die omgewing 

waarin ons leef, moet waterryk wees.  Ditto alle ander lewende wesens.  Petrus verwys na hierdie 

skeppingsgebeure as ‘n proses “uit water en deur water” (2 Pet. 3:5). 

God skei die land en die see en maak die plante – Dag 3 

God skei ook die waters onder die hemel van die droë grond en noem die "see" en "aarde".  Sonder 

vaste grond sou lewe vir die mens immers nie moontlik wees nie.  Sonder voedsel vir al die lewende 

wesens wat God sou skep, sou lewe egter ook nie moontlik wees nie.  Daarom laat God die plante en 

bome uitspruit om kos te verskaf, die lewensmiddele wat alle lewende wesens op aarde nodig het 

om van te lewe. 

God maak die ligte en seisoene – Dag 4 

God maak die ligte aan die hemel - die son en die maan - en sorg so dat daar nie net dag en nag sal 

wees nie, maar ‘n ritme van lewe kan wees, die seisoene, wat interessant genoeg verbind word met 

die hemelliggame se bewegings, soos dit inderdaad is.  Hy vul dus die ruimte in die hemel.  Hierdie 

vierde dag het daarom ‘n verband met die lig wat op die eerste dag geskape is. 

God maak die seediere en die voëls – Dag 5 

God laat die ruimtes in die see en in die lug krioel met lewende wesens.  Hierdie vyfde dag het dus ‘n 

verband met die droeë en nat ruimtes wat op die tweede dag geskape is. Die lewende wesens kry 

die opdrag om vrugbaar te wees as deel van God se seën aan hulle. 

God maak die diere en die mens – Dag 6 

God skep lewende wesens, mak diere sowel as wilde diere, vir die ruimte op land en gebied hulle 

ook om vrugbaar te wees en te vermenigvuldig om te geniet wat God hulle gegee het.  Let op dat die 

mens as kroon van God se skeppingswerk gemaak word.  Die mens is geskape, nie gebore nie, ‘n 

belangrike onderskeid met ander skeppingsverhale.  Hierdie sesde dag het dus ‘n verband met die 

voedsel wat op die derde dag voorsien is. 

God verskaf ‘n habitat, ‘n tuiste 

God se bedoeling met die ruimte van hemel en aarde was dus dat alles wat lewe ‘n plek daarop sal 

vind, ‘n habitat, ‘n tuiste – vir mens, dier en plant.  Ons kan dié bedoeling selfs sien in die manier 

waarop die Bybel diere en plante klassifiseer.  As jy Genesis 1 deeglik lees, sien jy dat die diere nie 

volgens hulle anatomie en morfologie geklassifiseer word nie, maar volgens hulle ekologie, hulle 

habitat, die plek waar hulle bly, die voëls in die lug, die visse in die see, die diere op die aarde.  Dit is 

selfs waar van die mens in die tuin, en later in die onderskeie streke van die aarde waar hulle gaan 

woon het (Gen. 2-11). 
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Dit wys hoe fundamenteel alles wat leef, verbind is aan waar hulle leef.  Dit is aanvanklik selfs 

belangriker as dinge soos afkoms en die nageslag.  Die opdrag om die aarde vol te maak (Gen 1:28), 

het dus te make met ’n tuiskoms, ’n habitat, vir almal: mens, plant en dier. 

God maak die mens as sy verteenwoordiger en beeld 

Die mens word ook as verteenwoordiger (gelykenis) en beeld van God beskryf, ‘n baie diepsinnige 

begrip.  Daar is ook hieroor al baie geskryf.  Ek gee net drie belangrike perspektiewe daarop: 

• Die feit dat ons verteenwoordigers en beeld van God is, is in die eerste plek ‘n relasionele 

begrip.  Dit dui die mens as in verhouding met God aan.  God tree met ons in verhouding en 

ons kan met God in verhouding tree.  Dié verhouding sluit in dat ons Hom verteenwoordig 

op aarde.  Ons is in ‘n besondere sin gestaltes van God op aarde.   

• Dit is in die tweede plek duidelik dat ons in ons hele menswees, selfs in ons binêre 

geslagtelikheid, verteenwoordigers en beeld van God is.  Menswees sluit van die begin af 

beide die manlike en vroulike gestalte van menswees in.  Die punt is dat daar niks uitgesluit 

is van ons bestaan, weliswaar in ons vóór-sondeval staat, wat nie ook deel is van ons status 

as beeld van God nie.  Ook ons liggaamlikheid is deel van ons status as beeld van God.   

• Dit is in die derde plek ook duidelik dat ons as verteenwoordigers en beeld van God ‘n baie 

spesifieke funksie het op die aarde wat met die drie woorde bewoon, bewerk, en bewaar 

(heers regverdig) uitgedruk kan word. God het mense gemaak om Hom in die aardse 

ekologie te verteenwoordig, om die “tuin” met alles daarin te bewoon, te bewerk en te 

bewaar (vgl. Gen. 2:15).  Dit is waarom God die mens in die tuin van Eden plaas en seën, dit  

waaroor die volgende hoofstuk gaan handel.  Dit beteken ook dat bewoon,  bewerk en 

bewaar fundamenteel is tot die mense se bestaansdoel en werk in hulle tuiste op aarde. 

God seën die lewende wesens 

‘n Laaste belangrike perspektief uit die ses skeppingsdae, en een van die temas wat regdeur die 

Bybel voorkom, is die ervaring van God se seën.  God seën hier die diere en voëls met vrugbaarheid 

en ’n ruimte om in te floreer.  God seën ook die mens met vrugbaarheid en ’n ruimte om te floreer.   

Dit gee ons ‘n belangrike kykie in God se hart, dat Hy nie net ‘n waarderende uitspraak maak oor die 

lewende wesens wat Hy geskep het nie – dit is goed – maar dat Hy inderdaad hulle seën om te 

floreer.  Hy doen ook iets meer vir die mens, iets wat deel is van sy seën vir hulle.  Hy gee die mens 

’n opdrag, ’n bestaansdoel, ’n roeping vir die aarde: om die aarde te bewoon, te bewerk en te 

bewaar. 

Dit gee ons ook ‘n dieper waardering vir wat in die NT gesê word van die seën wat ons deel in 

Christus is waarin ook dié dinge van God self, dié dinge in die hemel, betrek word.  Paulus skryf aan 

die Efesiërs: “Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel 

is.” (Ef. 1:3).  

God rus van sy werk en seën en heilig die sewende dag – 2:1-3 

Die eerste skeppingsverhaal sluit af met die rus van God op die sewende dag ná al die werk wat Hy 

gedoen het. Hy kom egter nie net self tot rus nie, maar doen ‘n verstommende ding.  Hy seën en 

heilig die sewende dag as gereelde rusdag.  Hieruit sou die voorskrif in die wet spruit dat daar ‘n 
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ritme tussen werk en rus in die lewe van die volk moet wees (Eks. 20).  In die NT sou dié rus ook as 

metafoor vir die rus van sonde wat God in die lewe van sy mense bring, gebruik word (Hebr. 3-4). 

Die eerste skeppingsverhaal van Genesis 1 stel dus die grondoortuiging wat ons wêreldbeeld vorm: 

die hemel en die aarde is God se skepping.  Hy het dit gemaak reg in die begin by die ontstaan van 

alles.  Alles wat bestaan kom van God af.  Alles.  Dit beteken, die aarde behoort aan God en alles 

daarop en daarin (vgl. Ps. 8; 24; 104).  Hierdie oortuiging is fundamenteel.  Maak nie saak waaroor 

ons dink, of wat ons doen nie.  Ons doen dit op God se aarde, in Sy heelal, in die ruimte wat Hy vir 

alles en almal geskep het.  Hy is die hoofkarakter van die Skeppingsverhaal.  Alles draai om Hom, 

want alles is deur Hom en vir Hom gemaak. 
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Korintiërs 13:11-13 – Die liefde is onmisbaar in alles 

Hierdie is só ’n pragtige tekening van die hart van die Christelike geloof in die vorm van ’n gedig.  Dit 

besing eerstens die onmisbaarheid van die liefde in die gebruik van die gawes in ’n gemeente (1-3), 

dan die wyse waarop die liefde met die gawes tot sy reg kom in die gemeente (4-7), en dan die 

duursaamheid van die liefde bo alles anders (8-13).  Daarmee korrigeer Paulus die verkeerde idees 

wat die Korinte oor die liefde gehad het, wat eerder in onsedelikheid en afguns ontaard het. 

Let op hoe Paulus regdeur van die gawes wat hy so pas genoem het (tale, profesie, kennis, geloof), 

eksplisiet relativeer en ondergeskik maak aan die liefde (4-7).  Selfs die bereidheid om jouself op te 

offer, word ondergeskik gestel aan die liefde. Om die waarheid te sê, gawes sal verdwyn, terwyl die 

liefde sal voortduur (8-13).  Dit geld natuurlik alle gawes.  Anders gestel, die gawes kom net tot hulle 

reg binne ’n konteks van liefde.   

Hierdie tipe liefde is eienskappe van God (bv. Eks 34:6 – lankmoedig) wat Hy deur die Gees aan ons 

skenk (Gal 5:22).  Daarom maak die liefde dat ’n mens die gawes gebruik terwyl jy geduldig is met 

mense, vriendelik is en nie afgunstig nie, en verseker nie grootpraterig en verwaand daaroor nie.  

Anders bring die gawes verdeeldheid en hoogmoed.  Liefde leer jou verder om nie onwelvoeglik op 

te tree daarmee nie, nie jou eie belang binne die liggaam te soek nie en ook nie liggeraak te wees 

oor wat ander doen nie.  Daarom hou die liefde ook nie boek van die kwaad nie. 

Maar die liefde en die waarheid is verbind aan mekaar.  Daarom is onreg nooit iets waaroor ’n 

gelowige hom kan verbly nie. So, hoewel jy nie boekhou van die kwaad nie, kan onreg nooit aanvaar 

word nie. 

Vers 7 belig ’n interessante aspek van die liefde, dat hoewel dit nie bly is oor die onreg nie, dit tog in 

liefde bereid is om “alles te bedek”, dws om te verdra en te beskerm (NIV), wat ’n mens herinner 

aan Spreuke 10:12: “Haat verwek twis; liefde bedek alles wat aanstoot gee.”  Miskien is die beste 

manier om dit te verstaan dat die liefde nie ou wonde wil oopkrap nie, bereid is om ’n tweede myl te 

loop, bereid is om 70x7 keer te vergewe, bereid is om te verdra en vorentoe te kyk.  Daarby is die 

liefde bereid om onbevange ’n pad met mense te loop, en nie in sinisme te verval nie en mense te 

wantrou op grond van ervarings uit die verlede. Let op hoe die drie woorde (glo, hoop, verdra) in 

wese ooreenstem met die geloof, hoop en liefde van vers 13. 

Liefde is ook meer duursaam as die gawes; profesie en tale sal verdwyn, en kennis sal uitgedien raak, 

wanneer ons eendag met God se oë na alles kan kyk, maar die liefde sal bly. 

Vers 11 kontrasteer die onvolwasse gebruik van die gawes teenoor die volwasse gebruik daarvan.  

Vers 12 kontrasteer ons gebrekkige verstaan van dinge teenoor die volle kennis wat eendag ons deel 

sal wees. 

Wat hom uitbring by sy belangrike slot, dat al wat saak maak, is geloof, hoop en liefde, waarvan die 

liefde die grootste is. 

Matteus 28:16-20 – Jesus gee aan sy dissipels die Groot Opdrag 

Na die uitgebreide en gedetailleerde fokus van Matteus op die lydenspad wat Jesus in Jerusalem 

gestap het – 141 verse lank – beskryf hy in drie kort episodes die slot van sy verhaal – in net 20 

verse!  Hy fokus op Jesus se opstanding en die vroue wat getuies daarvan was (28:1-10), noem in die 

verbygaan die gekonkel van die Joodse leiers en die bedrog van die Romeinse soldate (28:11-15) en 

sluit met die laaste opdrag aan sy dissipels wat as die Groot Opdrag bekend geword het (28:16-20). 
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Jesus staan op uit die dood – 28:1-10 

Matteus vertel die verhaal van die opstanding op só ’n manier dat 1) die wonder van die leë graf, 2) 

die feit dat die eerste getuies vroue was en 3) die ontmoeting met die lewende Jesus uitstaan.  Hy 

vertoef glad nie op die wyse waarop die opstanding gebeur het nie, of watter tipe liggaam Jesus 

gehad het nie of selfs nie soseer op die verbluffende verskyning van die Engel van die Here nie, maar 

op die betekenis wat die opstanding vir die dissipels gaan inhou.  Jesus het opgestaan, Hy lewe en dít 

is iets wat almal moet weet. 

Die boodskap van die opstanding, sowel as die ontmoeting met die lewende Here Jesus, begin die 

beweging na die wêreld en die dissipels word uitgenooi om hulle gereed te maak om in hulle 

navolging van Jesus by die Groot Opdrag na die wêreld betrokke te raak.  Dit is ironies dat die wagte 

soos dooies word, terwyl Jesus juis uit die dood opgestaan het en lewe. 

Dit is ook betekenisvol dat dit juis vroue is wat die wonder van die opstanding eerste aanskou.  Dit 

onderstreep die historisiteit van die gebeure, want Matteus vertel dit net soos dit gebeur het, 

sonder om te skroom, al was vroue nie gereken as getuies in daardie tyd nie. 

Die Joodse leiers en die Romeinse soldate versprei leuens – 28:11-15 

Wat die Joodse leiers gevrees het, dat daar ’n leë graf sou wees, het toe inderdaad plaasgevind.  

Maar in stede daarvan om ordentlik ondersoek in te stel, besluit hulle om die soldate om te koop 

sodat daar ’n leuen storie oor die leë graf versprei sou word.  Hulle volgehoue verwerping van Jesus 

se opstanding sluit dus selfs die ontkenning van die werklikheid in. 

Jesus gee aan sy dissipels die Groot Opdrag – 28:16-20 

Jesus ontmoet die elf oorblywende dissipels op die berg waarheen Hy hulle ontbied het.  Sommige 

het Hom aanbid, terwyl sommige steeds getwyfel het.  Maar, almal van hulle word nou, soos die 

vroue, getuies van die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. 

Jesus verklaar dan dat Hy alle mag in die hemel en op aarde ontvang het en gee hulle die Groot 

Opdrag wat drie komponente het: 

• Gaan maak dissipels van al die nasies; 

• Doop hulle in die Naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees; 

• Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 

En Jesus voeg daaraan by dat Hy met sy dissipels sal wees tot aan die voleinding van die wêreld. 

18 Junie 2017 

Genesis 18:1-15 – Abraham se gasvryheid sluit die lewe vir almal oop 

Weereens ‘n langerige bydrae met ‘n Ekskursus oor die vraag of God van gedagte kan verander. 

Ek wil vandag ‘n bietjie anders kyk na dié belangrike verhaal in Genesis.  Soos Wenham sê, dit is die 

bes beskryfde 24 uur tydperk in die hele boek van Genesis.  Dit gee ons ‘n besondere kykie in die 

ontwikkeling van die verhouding tussen God en sy mense.  Dit steek die hoop in ons aan dat ons op 

dieselfde wyse in ons eie verhouding met God kan groei, nie net in terme van die seën wat dit vir 

onsself bring nie, maar veral ook in terme van die impak wat dit in die wêreld kan hê. 
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Ek gaan daarom Abram se gasvryheid wat hy so oorvloedig demonstreer in dié verhaal as sleutel 

gebruik om die verhaal se betekenis te ontsluit.  En ‘n deel van ‘n preek wat ek oor dié gedeelte 

gelewer het in die gemeente Bergsig in Natal, watter wonderlike plek!  Geniet! 

Drie figure in die dynserigheid 

Dis warm.  Die bokke staan in mekaar se skaduwee.  Die beeste beweeg net hulle kake om te 

herkou.  Die skaduwees is kort.  Dis die warmste deel van die dag. 

Abraham sit-slaap in die trek van sy oop tentdeur.  Hy staar slaperig uit oor die woestyn.  Die hitte 

slaan golwe oor die duine.  ‘n Beweging trek sy aandag.  Drie figure staan skielik in die dynserigheid 

Abraham is nog gevoelig.  Hy is kort tevore besny.  Waar sou die drie mans so skielik vandaan kom?  

Hy het nie goed genoeg opgelet nie. 

Sonder om te huiwer, staan Abraham egter dadelik op, draf na hulle toe en buig neer voor hulle: 

“Menere, doen my die guns.   

Moenie net verby gaan nie. 

Laat ek eers ‘n bietjie water gaan haal en julle voete was. 

Kom rus hier onder my boom. 

U is nou eenmaal hier en ek wil darem vir julle ‘n stukkie brood gaan haal sodat julle weer nuwe krag 

kan kry vir die pad wat voorlê.” 

Die drie mans huiwer ook nie.  “Goed!  Maak so!” 

Abraham skarrel in die tent in na Sara en sê vir haar:  “Bak vir ons roosterkoeke, sommer 16 kg s’n.”  

Dis meer as 64 koppies meel, meer as ‘n honderd roosterkoeke! 

Abraham draf buitentoe na die beeste en vat ‘n mooi jong kalf.  Hy gee dit vir ‘n slaaf om te slag en 

gaar te maak.  Die beste en sagste vleis wat hy het – omtrent ‘n 100 kg. 

Abraham vat botter en melk, die roosterkoeke en die kalfsvleis en sit dit voor die mans neer en 

bedien hulle self. 

Daar onder die boom in die warmste deel van die dag het die drie mans geëet, terwyl hy hulle 

bedien. 

Oor ‘n jaar sal jou vrou Sara ‘n seun hê 

Dan maak die verhaal ‘n wending.  Die mans vra na sy vrou en maak ‘n belofte: “oor ‘n jaar sal jou 

vrou Sara ‘n seun hê”. 

Skielik besef Abraham, dis die Here wat nou met hom praat.  Sy gasvryheid het in ‘n ontmoeting met 

die Here verander!  Hy hou ‘n braai vir die Here! 

In die ontmoeting doen die Here ‘n wonderlike ding.  Hy bring vir Abraham en Sara weer bymekaar 

uit.  24 jaar al wag hulle vir die kind van die belofte.  Sara het al vir Abraham haar slavin Hagar gegee 

om deur haar ‘n kind te hê.  Maar dit het net verwydering gebring. 

Geen wonder dat Sara by haarself lag en dink: “Sal ek nog genot kan hê noudat ek afgeleef is?  En dit 

met my man wat oud is?” 

Maar die Here maak ‘n belofte vir ‘n spesifieke tyd.  Oor ‘n jaar sal jou vrou ‘n seun hê. 
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En dit was ook só. 

Dan skuif die verhaal na die wêreld 

As Abraham saam stap om die Here af te sien, dan begin die Here vir Hom intrek in sy planne vir die 

wêreld, spesifiek dié vir Sodom en Gomorra.  Trouens, in die Hebreeuse teks staan dit duidelik dat 

God “voor Abraham” gaan staan, soos Abram kort tevore gevra is om “voor God” te lewe (vgl. Gen. 

17:1 met Gen. 18:22)!  Dit is waarskynlik die diepste boodskap van die hele boek Genesis, dat God 

nie net van ons vra om naby Hom te lewe nie, maar dat Hy inderdaad naby aan ons kom. 

Dit is dan ook die rede waarom Abraham toegelaat word om ‘n medewerker van God in sy gebed vir 

die regverdiges in daardie bose plekke Sodom en Gomorra te word, want Abraham lewe naby God 

en God is naby Abraham. 

Vir ‘n tweede keer word Abraham se broerskind Lot saam met sy familie gered.  In Genesis 14 was 

dit van die ontvoering deur die Mesopotamiese konings.  Hier is dit van die “oordeel” van God oor 

Sodom en Gomorra.  Dié God verlate plek word vandag geïdentifiseer met die gebiede van die Dooie 

See.  Vir dieperdelwers: lees wat God se visie vir die toekoms is in Esegiël 47 en Openbaring 22. 

Boodskap 

Die verhale in Genesis het almal ‘n besondere openbaringskarakter.  Dit help ons om diep na te dink 

oor die lewe, oor God, oor menswees en oor wat regtig  belangrik is in dié lewe.  Dit sluit vir ons die 

betekenis van ons menswees oop en nooi ons uit om op die belangrike dinge te konsentreer. 

Genesis 18 wys vir ons hoe gasvryheid ‘n sleutel is tot ‘n diep verhouding met God, ‘n herstelde 

verhouding met mekaar en ‘n lewensveranderende verhouding met die wêreld.  Gasvryheid is nie 

maar ‘n toevallige ding wat sommige kan doen en ander kan nalaat nie.  Dit het nie net met jou 

persoonlikheid te make nie, maar met die diepste dele van jou menswees. 

Groei na God toe 

U is nou eenmaal hier – mense kom nie per toeval oor ons pad nie.  Daar is ‘n stuk voorsienigheid in 

die gebeure van elke dag, wat ons moet aangryp. 

Abraham se huis is nie net vier mure teen die wind nie.  Nee, dit het ‘n oop deur na die mense wat 

moontlik oor sy pad kan kom.  Sy lewe draai nie net om die beveiliging van sy eie nie.  Hy vra nie net 

Here beskerm my, Here gee vir my om nie.  Nee, Hy lewe na buitentoe.  Here, U is in alles, ook in die 

gebeure van elke dag.  U kom  oor my pad in die ontmoetings met mense wat U oor my pad stuur.  

Ek wag daarvoor Here, stuur die ontmoetings oor my pad! 

Hoekom?  Want Abraham weet, ons groei nie na God net deur ons stiltetyd of deur die erediens of 

deur een of ander godsdiensoefening nie.  Nee, God is in elke uur van elke dag.  Hy is in die lewe en 

terwyl die lewe gebeur, kom daar ontmoetings met God, nie net in die Bybel nie, maar in die mense 

wat nou maar eenmaal oor ons pad kom.  Ons groei na God toe in ons oop tentdeure in die woestyn. 

Jesus hak hierby aan in sy profetiese rede oor die laaste oordeel.  Hy sê vir die skape aan sy 

regterkant: “Kom, julle wat deur my Vader geseën is!  Die koninkryk is van die skepping van die 

wêreld af vir julle voorberei.  Neem dit as erfenis in besit, want ... Ek was honger, en julle het My iets 

gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle 

het My gehuisves;  Vir sover hulle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen 

het, het julle dit aan My gedoen.” (Matt. 25:34-35, 40). 

http://bybelskool.com/esegiel-47-48-god-verdeel-die-land-regverdiglik-en-gee-lewe-vanuit-die-heiligdom-vir-die-hele-land/
http://bybelskool.com/openbaring-22-god-bring-lewe-en-genesing-die-here-jesus-is-op-pad-terug/
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Die Hebreërskrywer doen dieselfde: “Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te 

wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves.” (Hebr. 13:2). 

Lukas herinner ons aan die twee op pad na Emmaus wat by die vreemdeling wat aan hulle verskyn, 

aandring om by hulle oor te bly en dan agterkom dat dit al die tyd Jesus was by hulle!  “Het ons harte 

nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” (Luk. 

24:32). 

Niks gebeur net per toeval nie!  Hoe gepas was die gasvryheid van Abraham nie ... as jy aan die einde 

van die verhaal terugkyk!  As jy geweet het God besoek jou in die onderbreking van jou 

middagslapie, sou jy gehardloop het en nog meer kos gaar gemaak het as Abraham ... as jy maar net 

geweet het! 

En dis die eerste punt van dié verhaal.  Gasvryheid is die deur na ‘n ontmoeting met God!  Ons groei 

na God toe deur gasvryheid te betoon aan die onderbrekings op ons pad!  Die deur na God maak 

oop die oomblik as jy vir iemand sê wat jou dag onderbreek: “Jy is nou eenmaal hier ...” en wie weet 

waarheen die deur jou sal lei? 

Groei na mekaar toe 

Maar gasvryheid het nie net betekenis vir ons verhouding met God nie.  Dit het ook ‘n direkte impak 

op ons verhouding met mekaar.  Die verhaal van Abraham sê vir ons, dat daar iets besonders met 

ons gebeur wanneer ons ons lewens oopmaak vir die vreemdelinge op ons pad.  Ons eie intieme 

verhoudings word deur die Here heelgemaak, as ons die vreemdeling op ons pad raaksien en met 

gasvryheid ontvang! 

En die wonder van dié verhaal, is dat die Here selfs die kleinste stukkie gasvryheid raaksien! 

Kyk, Sara staan hier nie juis as ‘n model van geloof nie.  Sy lag oor die voorstel van die Here.  Sy 

wonder, sal sy nog plesier kan hê?  Sal haar man nog dié plesier vir haar kan gee?  En ‘n kind op haar 

ouderdom? 

Maar dis juis dié man van haar, wat die eerste heling bring.  Abraham se gasvryheid breek ‘n deur 

oop vir hulle albei se verhouding ten spyte van  haar ongeloof!   

Maar dan raak sy self betrokke.  Sy raak by die gasvryheid betrokke en bak die roosterkoeke!   

Ek kan só identifiseer met Sara en haar werklikheidsvisie.  Dis klaar met ons en dit is al!  En haar 

dromer-man?  Hý én sý is oor die muur en dit is al. 

Maar sy bak darem die roosterkoeke.  Sy skeep nie die vreemdelinge af nie ... en die wonder van 

God se teenwoordigheid in dié vreemdelinge sluit haar ook in! 

Vir God is niks te buitengewoon nie en Hy maak hulle verhouding heel, plesier en peuter en al. Vir 

die brood in die oond, gee die Here vir haar ‘n kind en bevredig haar diepste begeerte na ‘n nageslag 

en skep vir haar en Abraham ‘n ruimte om hulle huweliksliefde te kan laat groei tot ouerliefde. 

O – dat ons nooit die geleentheid sal laat verbygaan om vir iemand wat oor ons pad kom, iets goeds 

te doen nie.  Ter wille van God, maar ook ter wille van onsself.  Dit is saliger om te gee as om te 

ontvang.  Maar dan ontvang ‘n mens ook weer soveel van God, dat die dankbaarheid jou ook weer 

motiveer om weer te gee en weer en weer ... dis die lewe! 

Groei na die wêreld toe 
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Maar dis nog nie al nie!  Dié gasvryheid het nog wyer implikasies as die verhouding met God en met 

mekaar.  Dit raak die hele wêreld! 

Dis interessant hoe die verhaal met die aankondiging van ‘n kind, ‘n heel ander pas aanneem.  Waar 

dit Abraham was wat rond gehardloop het en reggemaak het en gaan staan het onder die boom om 

God te bedien, verdiep die gesprek tot ‘n intieme vriendskapsverhouding.   

Die teks sê eintlik dat as Abraham die drie vreemdelinge gaan afsien op pad die woestyn in, God 

voor Abraham gaan staan en intrek in ‘n merkwaardige verhaal van medewerking vir die wêreld. 

Die agenda is nie meer net die verhouding met God of die verhouding met Sara nie.  Nee, die agenda 

omsluit nou die hele wêreld.  God deel met Abraham wat Hy gaan doen met Sodom en Gomorra en 

lok Abraham uit om saam te gesels en erken Abraham se bydraes. 

Abraham se gasvryheid het dus baie meer implikasies as wat hy ooit kon besef het met die eerste 

draffie die son in om ‘n driemanskap te onthaal.  Sy lewe word onherroeplik verbind aan wat in die 

wêreld gebeur.  Gasvryheid lei tot God, lei tot geloof, lei tot gemeenskap, lei tot gebed en lei tot 

verhoring van gebed. 

Daarom dat die Nuwe Testament uiteindelik so vol is van oproepe na gasvryheid.  Want dit is die 

beginsel van die nuwe lewe.  En die basis daarvan is vriendskapsliefde. 

• Romeine 12:13 gee die omvattende liefdesbeginsel: “Help die medegelowiges in hulle nood 

en lê julle toe op gasvryheid (philoxenia – vriendskapsliefde vir vreemdelinge).” 

• Kolossense 4:10 spits dit toe op evangeliebedienaars: “Aristargos, wat hier saam met my 

gevange sit, stuur vir julle groete; ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle 

reeds opdragte gekry: as hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang.” 

• 1 Timoteus 3:2 pas dit toe op ouderlinge: “‘n Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan 

sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig;” 

• Titus 1:8  brei uit oor die leiers: “Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, 

regverdig, vroom en selfbeheers.” 

• 1 Petrus 4:9  herinner ons: “Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla.” 

Daar is niks meer opwindend as gasvryheid nie.  Daar is niks meer avontuurlik as om die eerste 

draffie te gee na iemand wat oor jou pad kom nie. 

En dis belangrik om te besef dat dié gasvryheid in die eerste plek bedoel is vir vreemdelinge!  

Daarom dat die woord gasvryheid letterlik beteken: vriendskapsliefde vir vreemdelinge.  Gasvryheid 

beteken om in te nooi, om as gasheer op te tree teenoor iemand wat buite staan.   

Pat Kiefert sê ons verval te maklik in ‘n soort private intieme godsdiens.  Ons gebruik die metafoor 

van ‘n intieme familie en sluit daarmee mense uit wat nie deel van die familie is nie.  En hoewel die 

kerk verseker met die beeld van familie beskrywe kan word, is dit nie net die intieme beeld van 

familie wat saamgevoeg in hulle huisie sit en beskerm word teen die koue en die gevare nie, maar 

ook  die beeld van ‘n Abraham wat met sy oop tent sit en drie vreemdelinge ontvang in sy 

familiekring.  Geen wonder dat Hy God op dié manier ontmoet het nie, want dít is die tipe gasvrye 

God wat ons het! 
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Gasvryheid is ‘n kultuur van uitreik na die wêreld.  Dit is die wyse waarop ons ons liefde aan ander 

bekend maak.  Dit is die ontmoetingspunt tussen mens en God en mens en medemens.  Dit is die 

helingsmoment wat vervreemding in vriendskap laat verander. 

Dink net as ons die beste wat ons het kan netwerk met die slegste wat ons het!  Die meeste met 

die minste!  Die siekste met die gesondste!  Die oudste met die jongste!  Die vinnigste met die 

stadigste!  Die rykste met die armste!  Die slimste met die domste! 

My droom is dat die kerk ‘n plek sal word waarvandaan ons gaan lewe daarbuite eerder as ‘n plek 

waarnatoe ons kom om te lewe.  Die kerk moet my help om nader te groei aan mense daarbuite en 

nie net nader te groei aan mense hierbinne nie.  En om dít te doen, moet elkeen van ons aktiewe 

netwerkers word.   

Ons moet mense intrek in ons kring en hulle blootstel en inlei in verhoudings met ander mense en 

met die Here.  En die ideale manier, is deur ons gasvryheid.  Die Nuwe Testament maak geweldig 

baie van die prinsipiële radikale openheid wat ons teenoor alle mense moet handhaaf, veral teenoor 

diegene wat op die rand van die samelewing staan. Ons moet vreemdes deel van ons omgee-kultuur 

maak. 

Groei dus na God, mekaar en die wêreld deur GASVRYHEID ... dié week en elke week! 

Ekskursus: Kan God van gedagte verander? 

Kan God van gedagte verander?  Die kort antwoord is die volgende, soos een kommentaar (Klein) 

skryf hieroor:  

Daar is ‘n paradoks tussen God se vryheid, om van gedagte te kan verander, en God se 

betroubaarheid, om nie van gedagte te kan verander nie.  Albei is tegelykertyd waar: God verander 

nie sy gedagte nie, en tog doen Hy dit! 

Ek wil twee aspekte in my langer antwoord uitlig:  

1. God verander nooit in sy wese of karakter nie – Hy is onveranderlik in terme van bv. sy 

liefde en trou.  Vergelyk bv. Hosea 11:8: “Hoe kan Ek jou vernietig … Ek kan dit nie oor my 

hart kry nie. My liefde brand te sterk.”  

2. God kan wel van gedagte verander, omdat Hy in verhouding is met ons.  Dit sien ‘n mens 

bv. in die bekende Pottebakker verhaal in Jer 18.  Soos klei in die hande van die pottebakker 

is, so is ons in God se hand.  Wanneer Hy ‘n oordeel uitspreek en mense luister (is plooibaar 

soos klei), SIEN HY AF van die kwaad, en omgekeerd as Hy seën uitspreek en mense luister 

nie (is nie plooibaar soos klei nie), SIEN HY AF van die goeie wat Hy wou doen.  

God verander dus van gedagte BINNE die verhouding met ons, soos ons ook onderling met mekaar 

werk, hoewel Hy nooit van karakter verander nie.  

Vincent Brümmer (What are we doing when we pray? On prayer and the nature of faith – 2008 – 

vorige Andrew Murray pryswenner) skryf hieroor en sê dat gebed eintlik die sleutel is om God se 

wese te verstaan (Ebeling se gedagtes).  

“God gives us some things, not only as we wish, but because we wish.” 

Dit beteken nie dat ons gebed God se arm draai nie, of dat dit outomaties gebeur nie, maar dat Hy in 

vryheid op ons versoeke reageer, omdat ons dit vra en Hy in verhouding is met ons.  
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Teenoor die statiese idee van God as onveranderlik, wys Vincent uit hoe gebed die verhouding 

tussen God en die bidder verander wat daardeur ‘n werklike veranderings effek op beide 

het.  (On)veranderlikheid is altyd ‘n dinamiese begrip omdat dit ‘n onvolledige konsep is – God is 

onveranderlik in sy goedheid en getrouheid, maar veranderlik ten opsigte van 

gebeurlikhede.  Anders sou hy nie ‘n persoon wees nie.  

In ‘n besondere gedeelte in sy boek, Asking an omniscient God, sê hy die volgende.  

Hy skiet die populêre gedagte van Boethius af dat God alwetend ten opsigte van die toekoms is, 

deur van buite ons realiteit, uit die ewigheid, na ons gebeure in tyd te kyk en dus te reageer op die 

gebeure soos dit gebeur, en dus nie voor die dinge gebeur nie. Dit maak nie logiese sin volgens 

Vincent nie, want ons ervaring van tyd sal dan ‘n illusie word.    Selfs die verlede, hede en toekoms 

sal dan van God se perspektief een punt in tyd word en ononderskeibaar.  

Vincent stel eerder voor dat God se alwetendheid ten opsigte van die toekoms gesien moet word as 

dat Hy te alle tye van alle toekoms moontlikhede bewus is, en ook die relatiewe waarskynlikheid van 

elke gebeurlikheid ken.  Hy kan dus die toekoms antisipeer,  

1. omdat Hy ons intensies ken, maar  

2. ook sy eie bedoeling tot uitvoer kan bring.  

Ten opsigte van die feit dat God ons behoeftes ken, kan ‘n mens aanvaar dat God baie van ons 

behoeftes vervul sonder dat ons vra, maar weens sy behoefte om met ons in ‘n verhouding te lewe, 

sommiges net gee omdat ons vra.  Anders sou ons óf oorweldig wees deur die vervulling van ons 

onuitgesproke behoeftes óf bederf deur te dink dat ons behoeftes outomaties, sonder ‘n 

verhouding, bevredig word.  

Hy sê ook volgende ongelooflike ding:  

God se goedheid is die onderbou van die bidder se vertroue om te vra! 

Daarvoor het die bidder die gawe van enlightenment (om sy wil te ken), empowerment (om sy wil te 

kan doen) en taste for the good (om sy wil uit liefde te doen) nodig.  Hierdie trinitariese verklaring 

(enlightenment – Jesus; empowerment – Vader; motivation [soos hy dit verderaan noem] – Gees) is 

kenmerkend van sy teologie.  

Vincent gebruik ook John Lucas (Freedom and Grace) se briljante voorbeeld as ‘n metafoor vir gebed 

as samewerking tussen ons en God, dié van Persiese tapytmakers.  

In elke familie werk die pa aan die eenkant en die kinders aan die ander kant.  Die kinders faal baie 

keer daarin om presies te doen wat die pa sê, maar die pa is vaardig genoeg om sy patrone aan te 

pas om hulle foute te inkorporeer en in ‘n fassinerende, konstant-ontwikkelende ontwerp te 

verander.  

God se werk moet dus nie as ‘n bloudruk verstaan word nie, maar eerder as ‘n goddelike projek wat 

God ontwikkel in gemeenskap met menslike deelnemers.  Dit het ‘n effek op hoe ons die eskatologie 

sien – in stede van ‘n vaste uitkoms, is die eschaton iets waaraan ons as medewerkers met God 

saamwerk.  

Om terug te keer tot die vraag oor God se verandering van gedagte: 
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Numeri 23:19 sê wel van God die volgende: “God is nie ’n mens dat Hy sou lieg nie, ’n mens dat Hy 

van gedagte sou verander nie.”  Maar daar moet ons onthou dat dit uit die mond van Bileam kom, 

wat nie gesagvol oor God ‘n uitspraak kon lewer nie.  Daarby interpreteer Bileam dit self, deur 

daaraan by te voeg: “Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?”  

Dit beteken dat al wat Bileam sê, is dat God se woorde en sy dade ooreenstem, Hy doen wat Hy sê.  

Dieselfde geld die gedeelte in 1 Samuel 15:29, waar Samuel die oordeel oor Saul se koningskap 

uitspreek en dit verbind aan God wat nie van gedagte verander nie, maar doen wat Hy sê.  In 1 

Samuel 13:15 sê Samuel immers dat God se plan eintlik was om Saul se koningskap vir altyd te 

bevestig het, maar omdat Saul nie gehoorsaam was nie, het Hy sy plan verander.  Die frase “nie van 

gedagte verander nie” bedoel dus eintlik net, dat God doen wat Hy sê.  

Daarteenoor, moet ons ook sê, soos Jeremia die gesagvolle profeet van die Here, God reageer ook 

op hoe mense na Hom luister of nie, en verander sy optrede in reaksie daarop.  

DUS: Albei stellings is tegelykertyd waar: God verander nie sy gedagte nie, en tog doen Hy dit! 

Psalm 116:1-2, 12-19 – Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede 

Vergelyk my bydrae wat reeds by 30 April geplaas is. 

Romeine 5:1-8 – Vryspraak lei tot vrede en vrye toegang 

Hoofstuk 5-8 spel nou 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 hy 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. 

5:1-11: 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. 

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 
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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. 

Matteus 9:35-10:8 – Jesus vergewe, genees en roep sondaars as gestuurdes 

Hoofstuk nege gee vir ons ’n verdere vyf wonderwerke van Jesus weer wat ingevleg word saam met 

drie bydraes van Jesus oor dissipelskap, waarvan die laaste een die groot uitsending van die twaalf, 

waarvan ons in hoofstuk 10 gaan lees, inlei.  

Jesus genees ’n verlamde man as bewys van sy volmag om sondes te vergewe – 9:1-8 

Vir die eerste keer word die tema van die vergifnis van sonde aan ’n genesing gekoppel, nogal in sy 

tuisdorp, Nasaret.  Jesus is nie net die Groot Geneesheer nie.  Hy is ook die Groot Vergewer van 

sondes.  Dit is duidelik dat Matteus Markus se verhaal verkort en die detail van die vriende van die 

verlamde man wat hom deur die dak na Jesus toe laat afsak, uitlaat (Mark. 2:1-12; vgl.  ook Luk. 

5:17-26).   

Wat veral interessant is, is dat Matteus die enigste van die drie Sinoptiese evangeliste is wat byvoeg 

dat Jesus die man moed ingepraat het.  Soos in die ander evangeliste word die vergifnis as van groter 

belang geag as die genesing, hoewel die genesing wel uiteindelik gedoen word, om daarmee te 

illustreer dat Jesus die mag het om beide te doen.  Die sonde staan immers aan die wortel van alle 

lyding en siekte en Jesus kan beide genees. 

Jesus roep Matteus as dissipel as bewys van sy sending na sondaars – 9:9-13 

Dit is eintlik logies dat Matteus hier die verhaal van sy eie roeping plaas, omdat hy daarmee te kenne 

gee dat Jesus gekom het vir sondaars.  Al is sommige van hulle nie siek soos die verlamde man nie, 

het almal die genesing van die vergifnis van sonde en die roeping tot ’n lewe saam met Jesus nodig. 

Die roeping van Matteus en sy onmiddellike reaksie om Jesus te volg, bring ’n hele skare tollenaars 

en sondaars in beweging om van Hom te leer.  Die Fariseërs gooi egter sterk wal, omdat hulle sulke 

kontak ten sterkste afgekeur het.  Jesus gebruik dié teenstand om sy missie te verduidelik – Hy het 

gekom vir die siekes, dié wat barmhartigheid nodig het.  Die mense wat in die oë van die Fariseërs 

onwaardig is om mee gemeenskap te hou, dié word juis deur Jesus uitgekies.  Daarmee wys Hy dat 

sy teenwoordigheid uit genade gegee word, nie uit verdienste nie. 

Matteus is dieselfde persoon as die dissipel Levi, soos ons duidelik agterkom uit die feit dat hy in 

dieselfde verhaal  in die ander twee Sinoptici as Levi aangedui word (Mark. 2:15; Luk. 5:29). 

Jesus leer die dissipels van Johannes dat Hy alles verander – 9:14-17 

Onthou dat Johannes die Doper teen dié tyd al in hegtenis geneem het.  Sy dissipels was dus eintlik 

alleen gelaat en het boonop gebruike gehandhaaf wat sterk asketies was, onder andere deur te vas.  

Hulle wonder nou hoekom die dissipels van Jesus nie die wettiese gebruik van die vas nakom nie.  

Immers, selfs die Fariseërs doen dit en Jesus het vroeër in die Bergrede gesê dat die dissipels se 

geregtigheid groter moet wees as dié van die Fariseërs. 

Jesus se antwoord wentel om die metafoor van die bruilofsfees waar niemand vas nie. Netso kan 

niemand in die teenwoordigheid van die Bruidegom, Jesus, vas nie.  Daar sal wel tye kom wat vas 

weer nodig sal wees, maar dit sal nie presies dieselfde funksie hê as wat vas vir Johannes die Doper-

hulle of die Fariseërs gehad het nie.   
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Dít illustreer duidelik dat Jesus se bediening nie net ’n voortsetting van Johannes die Doper se 

bediening is nie, ook nie net ’n voortsetting van die OT wet nie, maar ’n vervulling en ’n radikale 

ander inkleding, uitgedruk met die metafoor van die ongekrimpte lap wat nie op ’n ou lap vasgewerk 

word nie en die nuwe wyn wat nie in ou leersakke gegooi word nie.  Dit sal beide vernietig – die oue 

en die nuwe.   

En Jesus nooi hulle uit om nie hulle agtergrond en gebruike af te skryf nie – dit het immers sy doel 

gehad – maar saam met Hom fees te vier en sý volgelinge te word.  Die Judaïsme het sy plek gehad. 

Die bediening van Johannes die Doper het sy plek gehad.  Maar, nou het die nuwe gekom, die 

verbintenis aan Jesus.  En dit eis dat alles nou om Hom draai. 

Jesus genees ’n vrou en wek ’n dogtertjie uit die dood uit op – 9:18-26 

Twee genesingsverhale word hier saam vertel.   

Die eerste is van die dogtertjie van ’n leiersfiguur (in die sinagoge) wat Jesus vra om sy dogter uit die 

dood op te wek.  Let op dat hy glo dat Jesus dit kan doen en dat Jesus onmiddellik opstaan om te 

gaan doen wat Hy vra.  Die verhale van Elia (1 Kon. 17) en Elisa (2 Kon. 4) wat by geleentheid mense 

uit die dood opgewek het, kon miskien ’n rol gespeel het in sy geloof, soos ’n mens aflei uit sy 

versoek: “kom lê U hand op haar en sy sal leef.”   

Jesus genees dan ook die dogtertjie terwyl Hy ook met sy beskrywing dat sy maar net slaap eintlik ’n 

aanduiding gee dat die dood vir Hom nie die finale sê oor enigiemand het nie.  Dit het tot die gebruik 

in die vroeë kerk gelei om van die gelowiges wat gesterf het op baie hoopvolle wyse as die 

“ontslapenes” te praat (bv. 1 Tes 4:13).  Dié verhaal van die dogtertjie het dus die hele verwagting 

van die kerk dat daar inderdaad ’n opstanding is, ingelei, soos uiteindelik met Jesus se eie 

opstanding helder bevestig is.  

Die tweede verhaal van die vrou wat vir jare aan bloedvloeiing (waarskynlik erge menstruele 

bloeding) gely het, word vertel terwyl Jesus op pad is.  Weereens word haar geloof uitgesonder – in 

dié geval uitgedruk in die geloof dat sy genees sal word as sy aan sy kleed kan raak.  Let op dat sy 

eers genees word nádat Jesus na haar gekyk het, waarmee Matteus die klem wil laat val op die feit 

dat dit Jesus is wat haar genees en nie die magiese verwagting dat die aanraking outomaties tot 

genesing sal lei nie.  Let ook op hoe Jesus ook vir haar sê om moed te hou, soos Hy dit vir die 

verlamde man ook vroeër gesê het. 

Jesus genees twee blindes wat in Hom glo – 9:27-31 

Interessant genoeg word hierdie genesing direk aan dissipelskap gekoppel.  Nádat Jesus ’n 

geloofsgesprek met hulle gevoer en hulle genees het – dit vind binne die huis plaas in ’n intieme 

situasie – gaan hulle uit en die nuus oor Jesus versprei in daardie omgewing.  Dat hulle deur Jesus 

aangespreek is om te sorg dat niemand hiervan te hore kom nie, waarskynlik om te keer dat die 

teenstand teen sy bediening te vinnig te groot raak, help dus nie.  Hulle kan nie stilbly oor hoe hulle 

lewe verander is nie. 

Matteus is lief vir duplikate wat gesamentlik die waarheid wat hulle verkondig, nog meer bevestig, 

en hierdie verhaal is een van die gevalle. Ons lees in hfst. 20:29-34 van nog twee blindes (buite 

Jerigo) wat genees word.  Daar is ’n groot mate van ooreenstemming in die detail (bv. twee blindes, 

noem Jesus die Seun van Dawid), maar ook beduidende verskille (volg Jesus vs sit langs die pad; 
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niemand anders betrokke nie vs ’n skare wat hulle probeer stilmaak; genesing uiteindelik in ’n huis 

vs genesing langs die pad; gesprek oor geloof vs gesprek oor wat hulle wil hê ensomeer). 

Jesus genees ’n stom besete man waarop die Fariseërs met misleiding reageer – 9:32-35 

Die wonder van die genesing van die stom besete man, gee hom sy spraak terug, wat die skare 

verwonderd laat, maar die Fariseërs met misleiding laat reageer.  “Deur die aanvoerder van die 

demone dryf Hy die demone uit.”  Nóg só ’n verhaal word in Matt. 12:22-24 vertel waar dieselfde 

misleiding gepleeg word en die skare wonder of Jesus nie dan tóg die Seun van Dawid is nie. 

Jesus roep sy dissipels tot gebed op vir meer arbeiders onder die skare volgelinge – 9:36-38 

Die gedeelte wys die hart van Jesus wat deur ’n innige jammerte vir verwarde en verstrooide mense 

gedryf word.  Daarom roep Hy sy dissipels op om te bid vir meer arbeiders om die oes wat God 

gereedmaak en wat bestaan uit sulke mense, te gaan insamel.  En in die volgende hoofstuk gaan Hy 

hulle inderdaad uitstuur om presies dit te gaan doen. 

Matteus 10 – Jesus motiveer en rus die twaalf dissipels toe om Sy bediening voort te sit 

Matteus sluit hierdie gedeelte oor die krag en missie van die koninkryk af met die tweede belangrike 

toespraak van Jesus, die uitsendingsrede, wat onderrig aan die dissipels gee vir die taak waarvoor 

Jesus hulle uitstuur.  Dit gee sewe perspektiewe wat die dissipels vir hulle taak moet motiveer en 

versterk, ten spyte van die werklikheid van vervolginge, uitdagings, verdeeldheid.   

Matteus vertel egter nie hoe dit met hulle op dié sending gegaan het nie.  Markus en Lukas 

daarenteen vertel wel ook van dié uitsending, maar baie korter en met ’n kort beskrywing van die 

resultaat op hulle werk (Mark. 6:7-13; Luk. 9:1-6).  Lukas vertel daarby ook van die uitsending van 

die 72, iets wat ons net by Lukas aantref, hoewel ’n gedeelte van Jesus se woorde aan dié sendelinge 

op ’n ander plek in Matteus herhaal word (Matt. 11:20-24). 

Jesus stuur die twaalf dissipels uit – Matt. 10:1-4 

Let op dat Matteus die twaalf beide dissipels as apostels noem.  Dit is net dié twaalf wat apostels in 

sy evangelie genoem word waarmee aangedui word dat hulle die gesagvolle verteenwoordigers en 

gestuurdes (dit is wat die Griekse woord apostel beteken) van Jesus is.  Hulle kan dus staatmaak op 

Sy gesag in die uitvoering van hulle roeping. 

Jesus se opdragte aan die twaalf – Matt. 10:5-15 

Dit is belangrik om die konteks te verstaan waarvoor Jesus die opdragte gee dat daar nie voorsiening 

vir geld en ’n reissak met allerlei benodigdhede gemaak word nie.  Die twaalf dissipels word vir eers 

net na die mense van Israel gestuur, op wie se gasvryheid en ondersteuning hulle kan staatmaak.  Dit 

is daarom nie ’n opdrag vir alle sendelinge van alle tye nie.  Waar ’n mens in ongasvrye omgewings 

ingestuur word, sal ander opdragte van die Here geld. 

Die taak waarvoor Jesus hulle uitstuur, word uitgespel as die verkondiging van die koninkryk, die 

genesing van siekes, die opwekking van dooies, die reiniging van melaatses en die uitdryf van 

demone – presies wat Jesus tot dusvêr gedoen het (10:7-8).  Net soos Jesus dit gratis gedoen het, 

moet hulle ook.  Die enigste weglating uit Jesus se bediening in die vorige twee hoofstukke is die 

vergifnis van sonde, hoewel die vrede wat Jesus vra dat hulle vir die huismense skenk (of laat 

terugkeer) ’n interessante ekstra opdrag is. 
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Die waardigheid (gesindheid, soos dit in die N.A.V. vertaal is) van die huismense al dan nie, wat 

bepaal of hulle die vrede kan behou, dui nie op een of ander verdienste aan hulle kant nie, maar of 

hulle ontvanklik daarvoor is of nie, wat duidelik sou word uit die feit of die dissipels verwelkom word 

of nie. 

25 Junie 2017 

Genesis 21:8-21 – Die Here het aan Sara gedink soos Hy beloof het 

Genesis 21 bring die kwarteeu van konflik rondom die belofte van ‘n nageslag tot ‘n vreugdevolle 

einde.  Isak word vir Abraham en Sara gebore – Gen. 21:1-7.  Die vervulling bederf egter ook die 

verhouding met Hagar en Ismael wat tot ‘n tragiese skeiding van die weë lei – Gen. 21:8-21.  Dit alles 

gebeur steeds teen die agtergrond van die konflik wat Abraham regdeur sy lewe met die mense van 

Kanaän sou hê, hoewel hy dit hier probeer besweer met ‘n ooreenkoms met Abimelek rondom die 

diefstal van ‘n waterput by Berseba – Gen. 21:22-34.   

Isak word vir Abram en Sara gebore – 21:1-7 

“Die Here het aan Sara gedink soos Hy beloof het.”  Watter wonderlike woord!  God kom sy belofte 

aan haar na, en begin daarmee met die vervulling van sy belofte aan Abraham dat hy ‘n groot nasie 

sal word, trouens dat daar talle nasies uit hom sal voortspruit. 

Sara weet nie of sy moet lag vir haarself – soos ander na ander na haar sal kyk nie – of moet lag van 

blydskap dat die onmoontlike moontlik geword het: “Wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan 

haar bors sal voed?  Ek het in sy ouderdom ‘n seun in die wêreld gebring.” 

God sien vir Hagar en Ismael raak en seën en beskerm hulle – 21:8-21 

Die vreugde is egter van korte duur, want Isak se geboorte bring konflik tussen Sara en Hagar.  Soos 

Hagar vroeër vir Sara geminag het (Gen. 16:4) spotlag/terg – soos die Hebreeuse woord meṣǎ·ḥēq 

eerder vertaal moet word – Ismael vir Isak by die fees van sy spening, op ongeveer driejarige 

ouderdom (Gen. 21:9).  Sara kon dit net nie verdra nie en tree onmiddellik en skerp op. 

Haar woorde is aan die een kant onverbiddelik tragies, maar aan die ander kant ook profeties: “Jaag 

hierdie slavin en haar seun weg.  Die seun van die slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie.” Ek 

sê dit omdat dit tragies is op ‘n menslike vlak, maar profeties is in die weerklank wat dit in Paulus se 

teologie vind waar hy hieroor teologiseer in sy brief aan die Galasiërs.  Ek het daaroor vroeër die 

volgende kwyt geraak:  

“Paulus gebruik (moontlik gebaseer op ’n soortgelyke allegorie van die Jode) Hagar en Sara as 

figuurlike simbole van twee verbonde wat teenoor mekaar staan: 

• Hagar, die slavin, staan vir die verbond van die wet; Sara, die vrygeborene, staan vir die 

verbond van die belofte. 

• Hagar het ’n kind gehad volgens hulle eie besluit.  Sara het ’n kind gehad volgens God se 

belofte. 

• Hagar staan (volgens Paulus se allegoriese verstaan) vir Sinaiberg wat ’n beeld is van die 

huidige Jerusalem (as geestelike sentrum); Sara, by implikasie, staan vir die hemelse 

Jerusalem. 
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Gelowiges is volgens dié beeld kinders van Sara, kinders van die belofte, kinders wat vrygeborenes 

is, en wat hulle nie weer onder ’n slawejuk moet begeef nie.  Anders sou hulle slawekinders van 

Hagar wees.”  Jy kan meer daaroor lees in my vroeëre skrywes in Galasiërs 3:1-4:20 – Dié wat glo, is 

kinders van Abraham en Galasiërs 4:21-5:12 – geloof wat deur dade tot liefde oorgaan. 

Dit is waarskynlik dan ook hoe ons die verhaal moet lees en waarom selfs die Here vir Abraham 

aanmoedig om na Sara te luister.  God se verbond is met die geloofsgemeenskap wat uit Isak sou 

kom, en nie met die nageslag van Ismael nie, hoewel die Messias wat uit die nageslag van Israk 

gebore sou word, ook die Verlosser van die nageslag van Ismael, trouens van al die nasies van die 

wêreld sou word. 

Dat die Here Hagar en Ismael nie aan hulle lot oorlaat nie is egter ook duidelik uit die verhaal.  Soos 

God aan Sara gedink het, hoor God die kind juis en troos hulle nie net met water nie, maar met die 

belofte van ‘n eie identiteit as nasie. 

Dat Hagar Ismael laat trou met ‘n vrou uit Egipte gee ‘n mens die idee dat sy haar weer met haar eie 

mense assossieer wat die kort maar konflikterende kontak met die geloofsgemeenskap binne die 

verbond waarskynlik mettertyd sou uitdoof.  ‘n Mens sou dit so anders wou hê, dat Abraham ook ‘n 

seën vir hulle op dié stadium sou wees.  Maar die realiteit was anders.  

Abraham sluit ‘n ooreenkoms met Abimelek oor ‘n waterput – 21:22-34 

Ná die onverkwiklike gebeure rondom Hagar en Ismael, tref dit jou net weer hoe alles in die verhaal 

van Abram steeds teen die agtergrond van konflik met die mense van Kanaän gebeur.  Dit sou 

Abraham regdeur sy lewe beleef, hoewel hy dit hier probeer besweer met ‘n ooreenkoms met 

Abimelek rondom die diefstal van ‘n waterput by Berseba. 

Die positiewe van die verhaal is dat Abraham steeds tot ‘n seën vir die nasies bly, al kon hy dit nie 

regkry met sy eie seun Ismael nie. Dit wil ook lyk asof Abimelek nie net in ontsag bly lewe het vir die 

Here wat aan hom in twee drome verskyn het nie, maar inderdaad selfs waar sy mense oortree in 

diefstal, dinge regmaak.  Waar Hagar en Ismael negatief teenoor beide Sara (Gen. 16:4 – Hagar het 

Sara geminag) en Isak (Gen. 21 – Ismael het Isak gespot) opgetree het, tree Abimelek met baie 

respek teenoor beide Abraham en sy God op. 

Boodskap 

Ek wil vandag meer aandag gee aan twee betekenisse wat hierdie gedeelte in terme van die Bybelse 

boodskap self het.  Jy kan in jou oorweging hiervan gevolgtrekkings vir jou eie lewe trek in terme van 

jou eie ervaring van “vreemdelingskap” en “aanbidding” van die Here wat bó alles moet wees.   

1.  Abraham sou altyd ‘n vreemdeling bly in die land wat die Here aan hom belowe het, totdat sy 

nageslag dit onder Josua in besit sou neem.  Die enigste fisiese aanspraak wat hy op die land in sy 

lewe sou hê, sou: 

• hierdie waterput wees,  

• die stuk grond van Efron in Makpela wat Abraham gekoop het, waarop die grot was waarin 

Sara uiteindelik begrawe is en wat oos van Mamre geleë was, sowel as 

• die boom wat hy self geplant het (‘n tamarisk by Berseba in die suide – Gen. 21:33), en  

• die vier altare wat hy opgerig het regdeur die land: 

http://bybelskool.com/galasiers-31-420-die-wat-glo-is-kinders-van-abraham/
http://bybelskool.com/galasiers-31-420-die-wat-glo-is-kinders-van-abraham/
http://bybelskool.com/galasiers-421-512-geloof-wat-deur-dade-tot-liefde-oorgaan/
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o by Sigem se aanbiddingsplek by die groot waarsêerboom – Gen. 12:6;  

o tussen Bet-El en Ai waar hy verskeie kere die Naam van die Here aangeroep het – 

Gen. 12:8; 13:4;  

o by Mamre by Hebron, die plek wat later aan Kaleb sou behoort (Jos. 14:14), en waar 

Dawid sou bly met die eerste sewe jaar van sy koningskap oor Juda en hy uiteindelik 

gesalf is oor die hele Israel (2 Sam. 2:11; 2 Sam. 5:3) – Gen. 13:18;  

o op die berg in die landstreek Moria – Gen. 22:9. 

2.  Die betekenis van dié altare waar hy die Here aangeroep het, is uiters belangrik vir die 

ontvouing van die geskiedenis van die volk van God.  Daarmee word nie net ‘n band met die 

aanbiddende nageslag van Set, seun van Adam, en Set se seun Enos gesluit nie: “In daardie tyd het 

die mense begin om die Naam van die Here aan te roep” (Gen. 4:26).  Maar, op ‘n manier het 

Abraham se aanbidding van die Here op dié plekke die vervulling van God se belofte dat dié land aan 

Abraham se nageslag sou behoort, voorafgegaan: 

• Die slawerny in Egipte sou begin met Josef se besoek aan sy broers in die landstreek van 

Sigem – waar Abraham ‘n altaar gebou het – en uiteindelike ontvoering vanaf nabygeleë 

Dotan (Gen. 37:12-36).  

• Die Intog uit Egipte sou plaasvind vanaf Gilgal (Jos. 4:19) uit die noord-ooste naby Bet-El en 

Ai – waar Abraham ‘n altaar gebou het.  

• Dawid sou koning word in Hebron, suid van Jerusalem – waar Abraham ‘n altaar gebou het – 

en  

• die tempel van Salomo sou op die berg Moria in Jerusalem gebou word – waar Abraham ‘n 

altaar gebou het: “Salomo het begin bou aan die huis van die Here in Jerusalem. Dit was op 

Moriaberg waar die Here aan Dawid, sy pa, verskyn het, op die plek wat Dawid laat regmaak 

het, waar die dorsvloer van Arauna die Jebusiet was.” (2 Kron. 3:1). 

TOEPASSING: Daar is dus besondere uitkomste regdeur die Bybel gekoppel aan ons omhelsing van 

nie net ons vreemdelingskap nie, maar ook om die Here bó alles te aanbid en vir Hom te leef.  So 

kom ons dit in die lewe van Abraham agter.  So sal ons dit ook in ons eie lewe agterkom.  Die gevolge 

van jou gehoorsaamheid ten spyte van jou vreemdelingskap sal ‘n impak hê tot in die verre toekoms. 

Lees maar net Hebreërs 11:8-19 se refleksie oor Abraham om ‘n idee te kry van hoe fundamenteel 

die impak van ons getrouheid is.  Daarom moet ons Petrus se raad volg, wat sê:  

“Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om 

nie aan sinlike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net ’n mens se lewe.  Gedra julle altyd goed 

onder die heidene sodat, al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle 

voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening.” (1 Pet. 2:11-12). 

Psalm 86:1-10, 16-17 – Gee my ’n teken van u goedheid 

Midde-in die Psalms van die Koragiete vind ons hierdie juweel van ’n Psalm wat aan Dawid 

toegeskryf word, die enigste Psalm van Dawid in die derde Psalmboek.  Dit word as ’n gebed 

getipeer, die gebed van iemand wat smeek om God se uitkoms in nood. 

Die Psalm gee vir ons ’n navolgenswaardige struktuur vir ons smeekbedes: 

http://bybelskool.com/hebreers-11-sonder-geloof-is-dit-onmoontlik-om-god-te-behaag/
http://bybelskool.com/1-petrus-2-groei-geestelik-deur-jesus-christus-se-voorbeeld-te-volg/
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• Roep na God in die tyd van jou nood – vers 1-7 

• Prys Hom vir sy wese en werke – vers 8-10 

• Verbind jou aan Hom – vers 11-13 

• Vra van Hom genade en spesifieke uitkomste – vers 14-17 

“Here, draai u oor na my” – vers 1-7 

Die eerste vers word in die 2014 vertaling só vertaal: “Here, draai u oor na my; antwoord my, want 

ek is magteloos en behoeftig.”  Die Psalmis twyfel nie dat God kan hoor nie, maar wil graag hê dat 

God na hóm sal luister, dat Hy sý gebed sal verhoor. 

Let op hoe hy as motivering aan die Here aan die eenkant sy getrouheid (vers 2) noem, dat hy die 

Here se “getroue volgeling” is, sy “dienskneg wat op U vertrou” (2014 vertaling).  Daarom vra hy dat 

God hom sal beskerm en red (vers 2), hom genadig sal wees en vreugde sal verskaf (vers 3-4). 

Aan die ander kant bely hy ook dat die diepste motivering geleë is in God se getrouheid wat immers 

goed is en altyd weer vergewe (vers 5).  “U is getrou teenoor dié wat na U roep om hulp.” (vers 5b).  

In die oorspronklike staan daar dat God vol “troue liefde” is teenoor almal wat na Hom roep.  

Daarom kan hy staatmaak daarop dat die Here die gebed sal verhoor, ”want U antwoord my.” (vers 

7). 

“Daar is niemand soos U onder die gode nie, my Heer” – vers 8-10 

Die herinnering aan God se getrouheid – sy goedheid, vergewensgesindheid en troue liefde – laat 

hom dan fokus op Wie God is en Wat God doen.  Daar is niemand soos die Here nie en niks kan met 

sy werke vergelyk word nie. 

Onder sy werke tel die feit dat Hy die nasies gemaak het om Hom te dien en onder sy wese tel die 

feit dat Hy alleen God is, dat sy Naam – sy teenwoordigheid – groot is en eer verdien.  Daarom sal 

die nasies Hom dien en aan Hom eer gee.   

Terloops, dit is iets wat in die NT baie spesifiek ook aan die Here Jesus se Naam verbind word: 

“Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en aan Hom dié Naam geskenk wat bo elke naam is, 

sodat in die Naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die 

aarde en elke tong sal bely: ‘Jesus Christus is Here!’ – tot eer van God die Vader.” (Fil. 2:9-11). 

“Leer my u pad, Here; ek wil in u waarheid leef” – vers 11-13 

Die hart van die Psalm is die gebed vir en verbintenis daaraan dat die Here hom Sy pad sal leer, 

omdat hy in God se waarheid wil leef (of loop/wandel, soos in die Hebreeus staan).  Hy wil leer om 

die Here met toewyding te dien, om “heelhartig vir u Naam ontsag” te hê (vers 11 – 2014 vertaling) 

en Hom terselfdertyd “met my hele hart” te loof (vers 12).  Ontsag vir God sowel as Lof vir God – dit 

is die mikpunt van die Psalmis se lewe.  Iets wat gerus die mikpunt van ons eie lewe kan word! 

Hierdie keer word sy gebed en verbintenis begrond op sy vroeëre ervaring van God se troue liefde 

wat groot is, soos hy voorheen in doodsgevaar beleef het (vers 13). Dit neem nie veel verbeelding 

om Psalm 23 se woorde in herinnering te roep nie – “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie 

bang wees nie, want U is by my.” (Ps. 23:4). 

“O God, vermeteles het teen my opgestaan ... Draai na my en wees my genadig” – vers 14-17 
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Die Psalmis keer terug na die eerste deel van sy gebed, maar word nou meer spesifiek in sy 

smeekgebed.  Hy loop deur onder hovaardiges (vermeteles – 2014 vertaling), geweldenaars, mense 

wat nie met God rekening hou nie (vers 14). 

Hy maak staat op God se genade en barmhartigheid, sy geduld, troue liefde, en soos in die 

grondteks staan, sy waarheid.  Dit is jammer dat die verwysing na waarheid uitgeval het in die 1983 

vertaling omdat die waarheid hier terugverwys na die Psalmis se behoefte om in God se waarheid te 

leef, soos dit vroeër in vers 11 verwoord is.  Die 2014 vertaling het dit wel ingesluit. 

Hy sluit sy gebed af met sy versoek dat die Here hom sal raaksien: “Draai na my en wees my 

genadig.”  Hy vra dat God hom krag sal gee en hom sal verlos.  En hy vra dat God vir hom persoonlik 

’n teken van sy goedheid sal gee, iets wat publieke betekenis sal hê.   

Dit is hoe die 2014 vertaling dit het: “Gee my ’n teken van u goedheid dat hulle wat my haat dit kan 

sien en beskaam staan. U, Here, het my immers gehelp en getroos.” (vers 17)  Die fokus lê dus op iets 

wat vir die Psalmis gedoen word.  Die 1983 vertaling plaas die fokus op iets wat God met hom doen 

as ’n teken aan ander: “Maak my ’n voorbeeld van u goedheid, sodat dié wat my haat, verleë sal 

moet toesien dat U, Here, my help en vir my uitkoms gee.”  Albei moontlikhede het besondere 

betekenis in die konteks van die verhoring van gebed. 

Boodskap van die Psalm 

Hierdie Psalm is een van die vele model gebede in die Bybel. Dit gee ’n struktuur aan ons 

smeekgebede wat navolgenswaardig is: roep, prys, verbind, vra.  Wat veral merkwaardig is vir my in 

die Psalm is in die eerste plek die behoefte om deur God geleer te word om in die waarheid te leef 

(vers 11) en in die tweede plek die waagmoed om van God ’n teken van sy goedheid te vra, iets wat 

vir jouself betekenis kan hê, maar verseker ook iets wat vir ander iets van God se werklikheid kan 

oordra. 

Ek loop vandag tegemoet met die frase: “Gee my ’n teken van u goedheid,” nie dat ek soseer in nood 

is nie, maar omdat ek behoefte aan God se teenwoordigheid het. 

Romeine 6:1b-11 – Om vir God te lewe en nie vir die sonde nie 

Paulus werk nou met twee waarhede in hierdie hoofstuk wat voortspruit uit die feit dat ons 

vrygespreek is en daar nou vrede is tussen ons en God en ons vrye toegang tot Hom het: 

1. Ons is dood vir die sonde en die mag daarvan. 

2. Ons is lewend vir God. 

God en die sonde word as’t ware as twee magte of kragvelde geteken wat teenoor mekaar staan.  

Ons is uit die kragveld van die sonde geneem en geplaas in die kragveld van God.  En dit is waar ons 

moet lewe, in die kragveld van God. 

Dit is waarhede wat ons daagliks vir onsself moet toereken: “Julle moet dus altyd onthou dat ook 

julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus” (6:11).   

Die beginpunt of oorsaak daarvan is ook tweërlei: 

1. Ons het deur die doop deel gekry aan Christus se kruisdood. 

2. Ons het deur die opstanding deel gekry aan die lewe vir God. 
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Dit is ons eenheid met Christus wat ons ’n aandeel gee aan die sondedood (of die genesing van ons 

“sonde-siekte”) en die opstandingslewe.  En dit is ook net in ’n verhouding met Jesus Christus wat dit 

vir ons waar is en bly. 

Dit het twee implikasies vir ons daaglikse lewe: 

1. Ons kan nie meer in die sonde voortlewe nie. 

2. Ons is nou in diens van wat God wil. 

Daarom moet ons elke deel van ons liggame – en let spesifiek op dat hy hier nie net van ons siel of 

gees praat nie – in diens van God stel om heilig te lewe; dws om nie sedelik onrein te lewe nie, nie 

sonder enige riglyne te lewe nie (wetteloos), en nie losbandig te lewe nie (6:19 – let op hoe hy 

terugverwys na hoofstuk 1).  Dit mond uit in die ewige lewe. 

Matteus 10:24-39 – Moenie bang wees nie, God sal sorg 

Die werklikheid van vervolginge – Matt. 10:16-25 

Dit is opmerklik dat Matteus met hierdie perikoop die uitsendingsrede aanpas met opmerkings wat 

eintlik met die sending na die heidennasies te make het, iets wat wel sin maak in sy skrywe aan die 

geloofsgemeenskap in Sirië wat besig is met die Groot Opdrag, maar nie werklik inpas in die 

aanvanklike uitsendingsrede aan die dissipels nie, behalwe as ’n mens dit as ’n soort profetiese 

vooruitskouing sou beskou.  

Dit sien ons in die feit dat daar hier van prokurators (goewerneurs) en konings gepraat word aan wie 

die dissipels uitgelewer sal word, dat hulle voor heidennasies sal getuig en dat die Gees van die 

Vader, wat op dié punt nog nie uitgestort is nie, deur hulle sal praat.  Vergelyk dit met die eerste 

paar opdragte dat hulle juis nie na die heidennasies moet gaan nie, selfs nie na die Samaritane nie 

(vers 5). 

Die eskatologiese karakter van die volgende verse daarna, vers 21-23, waar van ’n onvoltooide 

sending aan die Jode gepraat word by die (weder)koms van die Seun van die mens, dui ook daarop 

dat dit ’n woord van Matteus aan sy lesers in Sirië is, uiteraard gekoppel aan die boodskap van Jesus. 

Omdat Matteus dus sy lesers wil aanmoedig om hulle huidige taak uit te voer, om die evangelie na 

die heidennasies te neem, sluit hy dié gedeelte hier in.  Daarby waarsku hy hulle skerp teen die heel 

ander omgewing wat hulle onder die heidennasies sal aantref, een waar hulle behoedsaam soos 

slange en onskuldig soos duiwe moet wees.  Hulle moet dus wys wees en op hulle hoede vir die 

listigheid van mense, terwyl hulle sorg dra dat hulle in alles onberispelik optree.  Daarmee sal die 

Gees van hulle Vader hulle help. 

Matteus wy uit oor die verdeeldheid wat selfs in huisgesinne voor sal kom, sowel as die verguising 

en vervolging wat hulle sal beleef, iets wat hulle natuurlik in Jesus self raakgesien het en uit wie se 

voorbeeld en teenwoordigheid hulle krag en motivering kan put. 

Moenie bang wees nie, God sal sorg – Matt. 10:26-31 

Met hierdie woorde moedig Matteus die gelowiges aan om nie uit vrees vir die gevolge van hulle 

woorde, eerder stil te bly nie.  Hulle moet bly getuig van dít wat Jesus hulle geleer het, want hulle 

Vader het die vermoë om vir hulle te sorg.  Selfs die moontlikheid van die dood moet hulle nie 

afskrik om getrou te bly aan die woorde van die Here Jesus nie. 
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Aanmoediging om Christus te bely en nie te verloën nie – Matt. 10:32-33 

Die logiese gevolgtrekking wat die dissipels uit die voorafgaande aanmoediging moet maak, is dat 

getuienis nie opsioneel is nie, maar verpligtend. Dit het ewige gevolge nie net vir dié teenoor wie 

getuig word nie, maar ook vir die mense wat getuig, vir ons as gelowiges.  Dit is ’n harde woord wat 

ons goed moet hoor. 

Lojaliteit aan Jesus bring skeiding – Matt. 10:34-39 

Matteus raak nou ’n pynlike realiteit aan, dat lojaliteit aan Jesus die effek kan hê in huise dat kinders 

en ouers met mekaar dit haaks kan hê oor die verbintenis aan Hom en dat ’n mens se huismense jou 

vyande kan wees.  Tragies, ontstellend, maar die realiteit van die keuse waarvoor Jesus mense plaas. 

Die vrede wat Jesus bring, is die vrede van ’n paradoks.  Dit manifesteer soms in die teendeel 

daarvan, in skeiding, verdeeldheid en vyandskap.  Wie egter sy lewe ter wille van Jesus verloor, sal 

dit behou, sê vers 39.  

Gasvryheid en ondersteuning van dissipels bring beloning – Matt. 10:40-42 

Die uitsendingsrede word afgesluit met ’n woord oor die mense wat die boodskap ontvang.  Dié wat 

die dissipels met gasvryheid ontvang en hulle ondersteun, ontvang daarmee eintlik die Here Jesus 

self, d.w.s. God self, en sal hulle beloning verseker kry.  Dit word drie maal herhaal om dit te 

onderstreep. 

2 Julie 2017 

Genesis 22:1-14 – Nou weet ek dat jy My dien 

Daar is min verhale in die Bybel wat ‘n mens tegelykertyd só diep roer op ‘n menslike vlak en só 

fundamenteel uitdaag op teologiese vlak.  Abram word beproef op ‘n manier wat nie net elke 

ouerhart sal laat saamtrek nie, maar ‘n venster word na die misterie van God self gegee wat ons ‘n 

vooruitskou gee na wat op dieselfde plek met sy eie Seun aan die kruis op Golgota net oorkant dié 

berg sou gebeur. 

Ek gaan in respek vir die boodskap van die verhaal ‘n preek plaas wat ek onlangs in die gemeente 

Somerstrand gelewer het wat die implikasies van dié verhaal uitspel in terme van die tipe geloof en 

gehoorsaamheid wat van elkeen van ons gevra word.  

“Hier is ek!” 

Die sweet begin pêrel teen die ou man se slape.  Die berg is steil. Hy gaan staan om asem te skep.   

Sy oë dwaal terug.  Sy mense is net 'n veraf spikkeltjie in die dynserige hitte van die vlakte.  Hy weet 

hulle sal vir hom wag.  Hy sluk swaar.  Wat sê hy vir hulle as hy leë hande terugkeer? 

Hy draai om.  Daar is nie meer tyd vir draal nie.  Die tyd het gekom.  Hulle moet die berg uit.  Hy trek 

sy gordel reg waaraan die mes hang.  Hy versit die potjie met kole na sy ander hand.  Dan kyk hy 

links.  Sy seun het darem regtig sterk geraak.  Hy dra die hout met gemak.  Sy treë is lank.  Die man 

weet hy sal homself al hoe meer moet inspan om by te hou.  Sy hart swel van trots. 

Dan bars die bewussyn weer helder deur in sy gedagte.  Dit is vir dié seun van hom, dié een wat hy 

liefhet, wat hulle hier is.  Hoe kan dit wees?  Hoe kan God dit van hom vra?  Hoe kan hierdie 

geskenk, hierdie voorsiening vir sy toekoms, net so weggeneem word van hom?  Sommer so.  

Sonder rede.  Sonder verduideliking. 
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Terwyl sy voete hulle pad begin vind tussen die klippers deur, gaan sy gedagte terug na vier dae 

gelede.   

Die aand was koud.  So asof die aandluggie geweet het wat kom.  "Abraham!" het God gesê.  "Hier is 

ek!" het hy geantwoord.  "Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die 

landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat Ek vir jou sal 

aanwys." 

Sy wêreld het vir 'n oomblik gaan stilstaan.  Dit was asof sy verlede en sy toekoms in een 

verstikkende oomblik tot stilstand gekom het.  Asof niks van voorheen meer enigiets getel het nie.  

En sy hele toekoms in die weegskaal gekom het.  Net die ontsettende bewussyn van die belang van 

die hede.  Die wete dat hierdie oomblik lotsbepalend is. 

Miskien moes hy God ingevra het, soos die keer met Sodom en Gomorra, verwyt hy homself.  Dit 

woel weer in sy hart.  Miskien moes ek weer gevra het: "Sal U die regverdiges saam met die 

goddeloses vernietig?" Want, onthou hy, die Here het nie kwaad geword nie.  God was geduldig met 

hom.  Elke keer het die Here hom geantwoord.  Sy voorstelle eerbiedig.  Selfs vir Lot gered, soos hy 

later gehoor het, al was daar toe nie eens tien regverdiges in die stad nie, soos hy in sy 

vrymoedigheid gevra het. 

Maar, onthou hy, hy het onmiddellik geweet dat hierdie eis van God onverbiddelik was.  Dat hy nie 

met dié God kan redeneer nie.  Dat daar vir hom net die pad van gehoorsaamheid voorgelê het.  

Sommer so.  Sonder rede.  Sonder verduideliking. 

En Sara?  Hy kon haar nie in die oë kyk nie. Nie na sy saam met hom só lank vir Isak gewag het nie.  

Dié dat hy vroeg die volgende oggend weg is sonder om met haar te praat.  Sommer so.  Sonder 

rede.  Sonder verduideliking. 

Deur die wasigheid, voel dit vir hom, kom Isak se vraag: "Pa?  "Ja, my seun?" antwoord hy.  "Hier is 

vuur en hout, maar waar is die lam om te offer?"  

Abraham kry dit reg om die bewing uit sy stem te hou: "My seun, God sal sy eie offerlam voorsien."  

En dis asof sy woorde ander ore vind.  Asof dit eggo van die berg af in 'n ander werklikheid in. 

Hy buk om die eerste klip op te tel.  Sy seun se vraende oë volg hom.  Met die twaalfde een is die 

altaar klaar.  Groot is sy verbasing toe Isak toelaat dat hy hom op die altaar vasbind.  Net sy oë wyk 

nie van sy pa s'n nie. 

Abraham steek sy hand uit na die mes ... en meteens vul die stem van God die lug hier om hom.  

Roep die Engel van die Here uit die hemel: "Abraham, Abraham!" Soos vier dae terug antwoord 

Abraham: "Hier is ek!" 

En voordat die stem kom, weet Abraham al, die Here het voorsien: "Los jou seun!  Moenie iets aan 

hom doen nie.  Nou weet Ek dat jy My dien: jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan My 

te offer nie." 

Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is.  Hy 

het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. 

En hy het geweet wat hy sy twee slawe, en later vir Sara, moes antwoord op sy terugreis; "Die Here 

voorsien.  Op die berg van die Here word voorsien." 

Dit is ‘n ontstellende en netelige verhaal 
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Dit is ‘n ontstellende verhaal dié, die verhaal van Abraham en Isak op die berg Moria in Genesis 22, 

soos ek dit met digterlike vryheid vertel het.  Dit is een van die netelige tekste in die Bybel.  Dit is een 

van daardie tekste wat jou voorveronderstellings van God uitdaag.  Wat jou laat wonder oor God.  

Wat jou laat wonder oor Abraham.  Wat jou selfs laat wonder oor Isak.  Dit is ‘n gedeelte wat jy 

eintlik anders wil uitlê, sodat dit aanvaarbaar kan raak vir ‘n moderne lewensgevoel.   

Vir kritiese geleerdes is dié gedeelte daarom in ernstige konflik met die moderne begrip van die 

wêreld en die mens.  Waar is die naasteliefde in dié verhaal?  En die versoeking is dan om die teks te 

herinterpreteer dat ‘n mens die konflik met die moderne lewensgevoel kan verwyder, selfs met ‘n 

beroep op die Bybel en die liefdesgebod.  Alles om die ontstellende en netelige kante van die teks en 

van wat dit oor God en menswees sê, aanvaarbaar te maak vir hoe ons vandag oor die lewe dink. 

Maar, dan sal ons die drie uiters belangrike boodskappe van hierdie teks mis.  ‘n Teks wat geëggo 

word in die boodskap van Jesus aan die skare mense wat Hom gevolg het.  ‘n Boodskap wat juis óns 

voorveronderstellings wil uitdaag.  Wat ons pogings om die Skrif mak te maak, ontbloot.  Wat ons 

moderne lewensgevoel in lyn wil bring met wie God regtig is, eerder as om die teks anders uit te lê. 

1.  Geloof is vir Abraham ‘n ernstige saak 

Hierdie verhaal konfronteer ons met die erns van geloof.  Die verhaal wys ons hoe ernstig geloof is.  

Vir Abraham. Hierdie toetsing van sy geloof was ’n saak van lewe en dood vir hom.  

Nie maar net sy fisieke lewe en dood nie.  Nee, die voortbestaan van sy geloof in God.  

Abraham word gekonfronteer met hoe ver hy dit met God sal waag in geloof.  Sal hy in God glo al 

word die mat volledig onder sy voete uitgeruk?  Al verdwyn al die sekerhede en selfs die beloftes 

van God?  Al maak niks meer sin nie?  Al word van hom goed gevra wat teen alle menslike wysheid 

indruis? 

Soos Derek Kidner sê: "Abraham’s trust was to be weighed in the balance against common sense, 

human affection, and lifelong ambition; in fact against everything earthly." 

Vir Abraham was sy geloof in God dus op die spel, en alles wat tot dusver in die geloof met hom 

gebeur het, selfs al het die opdrag van die Here vir hom geen sin gemaak nie. Trouens, al het dit teen 

die karakter van God ingegaan, altans soos hy gedink het dat God is, want daar was nog min van God 

se wil vir die mens op skrif gestel vierduisend jaar gelede.  

Dit is hoe ernstig geloof is.  Indien Abraham nie hierdie toets sou slaag nie, sou sy hele geloofslewe 

tot niks gekom het nie.  Van nul en gener waarde gewees het. ‘n Moeisame oefening in futiliteit.  

Alles verniet.  Van begin tot einde.  En daarmee sou hy verder moes saamlewe, ‘n lewe van verwyt, 

‘n lewe van verlies.  Van wat kon gewees het.  En wat in die niet verdwyn het. 

Abraham het dus iets verstaan van wat Jesus later sou sê in Lukas 14:26-27: 

26“As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader 

en moeder en vrou en kinders, en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. 27Iemand wat nie sy eie 

kruis dra en agter My aankom nie, kan nie my dissipel wees nie. 

Dit is hoe ernstig geloof is.  Wat Jesus in die NT vra, het Abraham lank terug al in die OT gedoen.  Hy 

het gedoen wat Jesus hier vra.  Hy het afstand gedoen van sy eie kind.  Want God het dit van hom 

gevra. 

Dit is die waarheid van hierdie netelige en ontstellende teks in die Bybel.   
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En hoekom is dit só belangrik?   

Want, ons moet die boodskap van die Bybel goed hoor, iets wat in die wet van God as ‘n reël vir alle 

tye en omstandighede neergelê is.  God vra onverdeelde lojaliteit. Hy is ‘n jaloerse God.  Hy duld 

geen konkurrent nie.  Hy soek nie mededingers in ons lojaliteit nie.  “‘Jy moet die Here jou God liefhê 

met jou hele hart en met jou hele siel’ (aangehaal uit Deut. 6:5) en met jou hele verstand. Dit is die 

grootste en die eerste gebod.” (Matt. 22:37-38). 

Soos Jesus sê: 26“As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen 

van sy eie vader en moeder en vrou en kinders, en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. 
27Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aankom nie, kan nie my dissipel wees nie. (Luk. 14). 

Soos dit die geval was met Abraham, só vra Jesus dit van elkeen van ons.  Hy vra ‘n dissipelskap wat 

bereid is om jou eie kruis te dra, om te sterf vir jou eie belange en God se belange absoluut eerste te 

stel, selfs al is dit netelig, selfs al is dit ontstellend, selfs al kos dit jou wat ook al.  Jesus vra dat daar 

‘n afstand kom tussen jou lojaliteit aan God en alle ander dinge in jou lewe. 

Ek weet ons probeer sin maak van hierdie teks deur dit te versag met die idee van sirkels van 

lojaliteit.  God in die middel.  Dan die res – jou pa en ma, jou vrou en kinders, jou broers en susters – 

en dan jou eie lewe.  Dit klink netjies.  Dit klink haalbaar.  Dit sit alles mooi in vakkies. 

Maar diep binne in jou weet jy dat só ‘n verklaring net ‘n stukkie van die waarheid kan bevat.  Ons is 

net te geneig om balans in ons lewe te probeer bring. Ons gee God wat Hom toekom.  So ook vir jou 

familie. En laaste vir jouself en jou besittings. 

Die probleem is net, dan raak die deel wat God kry eintlik al hoe minder en al hoe kleiner.  Hy bly in 

die middel soos ‘n Bullseye op ‘n Dartboard, maar ook net so klein soos ‘n Bullseye.  God soek nie die 

middelpunt van jou lewe nie.  Hy soek die hele bord, jou hele lewe. 

Hoekom?  Want, die idee van sirkels van lojaliteit help jou min as jy iets gevra word wat niemand 

anders se goedkeuring gaan wegdra nie.  Ook nie jou familie se goedkeuring nie.  Trouens, wanneer 

gehoorsaamheid jou diep in die moeilikheid kan bring as jy aan God gehoorsaam is.  As jy dit waag 

om Hom op sy Woord te neem en dit probeer uitvoer.  Soos ‘n Abraham. 

Dit is waarom Jesus in Lukas 14 sê dat jy baie goed moet gaan sit en dink wat jy doen as jy agter 

Hom wil aankom.  As jy ‘n dissipel wil wees.  As jy bekend wil staan as iemand wat die Here Jesus 

volg.   

Jesus sê vir jou:  

• Moenie uitgevang word dat jy ‘n huis probeer bou sonder genoeg geld nie.  Dit is nie die 

moeite werd nie.   

• Moenie oorlog maak met te min mense nie.  Dit is ook nie die moeite werd  nie.   

Bly dan liewers in jou ou huis.  Maak vrede met jou vyande sodat jy nie op jou baadjie kry nie. 

En net vir in geval jy gedink het jou besittings is van hierdie uitdaging uitgesluit, sê Jesus: “So kan 

niemand van julle my dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie.” 

Die punt is.  Daar is net een persoon in die sirkel van lojaliteit.  Dit is God.  Hy alleen.  Dit is wat 

Abraham se verhaal ons leer. Dit is hoe ernstig geloof is. Dit is wat die wet van die Here in Eksodus 

20:4-5 van ons vra. “Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My.”  Dit is wat Jesus van ons vra: 
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“Niemand van julle kan my dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen 

nie.” 

Dit is alles of niks.  Dit is nie God in die middel met alle ander verantwoordelikhede netjies daaraan 

ondergeskik gerangskik nie.  Dit is God in die sirkel.  Of nie. 

Dit is hoe ernstig geloof is. 

2.  Geloof is vir God ‘n ernstige saak 

Die ander kant van hierdie boodskap is dat soos geloof vir Abraham ‘n ernstige saak is, só is geloof 

ook vir God ‘n ernstige saak. 

Daar is ‘n Joodse legende oor die rede waarom Abraham in hierdie krisis beland het.  Die legende 

word op die patroon van die verhaal van Job vertel.   

Op ’n dag toe Satan ná ’n inspeksietoer van die aarde met God aan die gesels raak, sê Satan dat hy ’n 

vinnige verrassingsbesoekie aan Abraham gebring het.  

“Toevallig was dit juis Isak se verjaardag en yslike feesvierings was aan die gang. Groot vrolikheid, ’n 

yslike maaltyd, almal was uitgenooi. Maar, vertel Satan, hy het ook slegte nuus vir God. Dis nou nie 

dat hy wil stories aandra nie, maar sy indruk is dat Abraham besig is om die Here te vergeet. Die hele 

dag, sê Satan, is daar nie ’n enkele offer vir die Here gebring nie – nie eens ’n ou lammetjie nie. Dis 

nou net Isak voor en Isak agter; Isak is al wat nog vir Abraham saak maak. Maar, so lui die storie 

verder, die Here was nie oortuig nie. Hy het vir Satan bly sê dat hy ’n fout maak, dat dit nie kan wees 

nie, dat dit veral van Abraham nie waar kan wees nie. Abraham het Hom lief, het die Here gesê, so 

lief dat hy vir Hom enigiets sal gee indien Hy daarvoor sou vra. Kom ons toets dan vir Abraham, het 

Satan vinnig gereageer. Kom ons kyk of hy bereid is om enigiets te gee wat U vra. Wat van Isak? Vra 

hom om Isak vir U te gaan offer! Dan sal ons weet; dan sal ons mos kan sien of hy regtig alles, ook sy 

kind, in u hande sal plaas – hierop volg dan, volgens die legende, die geskiedenis van Genesis 22." 

(Coenie Burger). 

Nou, dit is net ‘n legende.  Maar, dit onderstreep die erns van Genesis 22.  Dit help ons verstaan dat  

Abraham se geloof uiteindelik nie net vir hom ‘n saak van lewe en dood was nie.  Abraham se geloof 

was ook vir God geen speletjie nie. Dit was ’n saak van dodelike erns. Ook vir God.   

Daarom is dit van soveel belang om God se stem aan Abraham te hoor: "Nou weet ek dat jy My dien 

…"   

Die hemel het ‘n sug van verligting geslaak toe Abraham in God geglo het ten spyte van die toets wat 

vir hom gestel is. 

3.  Geloof is vir jou ‘n ernstige saak 

Wat ons bring by vandag en ons eie geloof in God.  Geloof is ook vir jou ‘n ernstige saak. 

God sal waarskynlik nie van jou vra om jou seun of dogter fisiek te offer nie.   Hy kan en sal egter van 

jou vra dat jy Hom eerste stel in jou lewe.  Dat jy in die eerste plek lojaal aan Hom sal wees en bly. 

Selfs al word jy daarin getoets. 

Dit gebeur dikwels in ons persoonlike lewe en in die lewe van die kerk dat daar sulke tye van 

toetsing kom. Dit is die tye waarin ons lojaliteite en prioriteite opnuut geweeg word. 
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Die grootste gevaar vir die kerk is dat ons lojaliteite en prioriteite maklik skeef getrek word. Ons 

begin leef asof ons die beloftes van God besit. Ons begin leef en optree asof ons die beskikkingsreg 

het oor die gawes van God. 

Iemand vertel die verhaal van kinders wat ’n jakkals probeer vang het. Die een seun het die jakkals 

gejaag tot in sy gat en daar ’n deel van die jakkals beetgekry. Hy het geskreeu: "Ek het hom! Ek het 

hom!" Kort daarna het sy wysie verander: "Hy het my! Hy het my!"  

Net so kan dit maklik gebeur dat die Here se mense mag dink dat hulle nog in beheer van ’n situasie 

is, terwyl hulle lankal vasgevang is in die spinnerak van nuwe lojaliteite. Prof Bethel Müller skryf in ‘n 

preekstudie oor die teks:  

"Daar is baie dinge wat ons kan opbou in ons land: ons bodem, taal, kultuur, wetenskap, ekonomie. 

Dis alles belangrik ... Maar dan moet ons oppas dat ons nie so besig is net met die opbou van hierdie 

dinge ter wille van hulleself nie, dat ons ons daarmee so afsloof dat ons te moeg en te lusteloos is vir 

die eintlike bouwerk aan die tempel van die Here." 

Jy sien, die kerk mag nie dubbelvisie hê nie. Die kerk kan nie twee Here dien nie. Jesus waarsku dat 

ons altyd die een bo die ander sal stel (Matt. 6:19-33). Die kerk se hoogste lojaliteit is altyd om 

haarself vir die koninkryk van God en vir sy wil te beywer. God sal vir die ander dinge sorg. 

Die toets waarvoor ons dikwels gestel word, is of ons bereid is om die Here onvoorwaardelik te volg. 

Om sy stem in die Skrif nie net te hoor nie, maar ook te doen, selfs as dit netelig is, selfs as dit 

ontstellend is. 

As die Here vandag vir sy kerk vra om sy opdragte in die Skrif bo alle ander opdragte en lojaliteite te 

stel – bo ons toekoms, kinders, man, vrou, werk, die heersende moraal van die samelewing – wat sal 

die kerk se pad wees? 

Martin Luther King het tereg eenmaal gesê: "The ultimate measure of a man is not where he stands 

in times of comfort and convenience, but where he stands in times of challenge and controversy." So 

word die kerk ook uitgeken.  So word jy ook uitgeken. 

Ek sluit met die verhaal van Johannes Hus, een van die eerste Hervormers wat op Maarten Luther só 

‘n groot impak gehad het, al het hy meer as ‘n honderd jaar vroeër geleef.  Johannes Hus se moed 

van oortuiging het Luther geïnspireer om sy eie pad met die Here voluit en enduit te volg. 

Johannes Hus, die Boheemse Hervormer, is 601 jaar gelede, op 6 Julie 1415, finaal gevonnis tot die 

dood.  Sy kettery was dat hy die Skrif se gesag bó dié van die kerk geag het en geleer het dat ’n 

mens nie iets ander as Christus nodig het vir sondevergiffenis nie.  Hy het sterk teen die aflaatstelsel 

(indulgences) en die verering van heilige objekte (relics) in opstand gekom.  

Voor keiser Sigismund het die biskoppe sy siel aan die duiwel toevertrou, waarop Hus geantwoord 

het: “En ek wy dit toe aan die mees barmhartige Here Jesus Christus."  

Op pad na die brandstapel het Hus verby ’n “bonfire” van sy boeke gestap.  Hy het gestop, gelag, en 

vir die omstanders gesê, moenie al die leuens glo wat oor my vertel word nie.  

Toe hy by die brandstapel kom, het hy gekniel en gebid. Vir die laaste keer is hy gevra of hy sy 

besware teen die kerk terugtrek.  Hy het geantwoord: “God is my getuie dat die getuienis teen my 

vals is.  Ek het nooit iets gedink of gepreek wat nie gemik was daarop om mense te red, indien 
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enigsins moontlik, van hulle sondes nie.  Ek het die waarheid van die evangelie geskryf, geleer en 

gepreek; vandag sal ek met vreugde sterf.”  

Hulle het sy kleed uitgetrek, sy hande agter sy rug vasgebind, en sy nek met ’n geroeste ketting aan 

die brandstapel vasgemaak.  Hy het daarop kommentaar gelewer met ’n glimlag dat sy Redder met 

’n swaarder ketting geboei was.  Toe die vuur aangesteek is, het Hus ‘n weergawe van die Jesus-

gebed begin sing: “Christus, Seun van die lewende God, wees ons genadig.” en toe: “Christus, Seun 

van die lewende God, wees my genadig.”  

Hy het met ’n gebed begin wat hy nie klaar gemaak het nie, want die wind het die vlamme in sy gesig 

gewaai.  

(Lutzer, Rescuing the Gospel, in die hoofstuk A Morning Star (John Knox) and a Goose and Swan 

(Hus en Luther).  

Psalm 13 – Kyk tog en luister na my, Here, my God 

Dit is ’n aangrypende eenvoudige Psalm, die noodkreet uit die hart van iemand wat swaarkry en God 

om hulp smeek.  Uit vers 4 wil dit lyk asof hy ook ’n gebrek aan lewenskrag ervaar benewens die 

vyand (Saul?) wat sy lewe soek (vers 3,5).  Sommige dink die vyand (enkelvoud) is die bedreiging van 

die dood. 

Let op hoe hy die erns van sy noodkreet beklemtoon deur vier keer te herhaal: “Hoe lank nog, 

Here?”  Hy wonder hoe lank hy sy kommer (letterlik: "hartseer in my hart"!) op sy eie moet dra en sy 

eie planne moet maak (“wrestle with my thoughts” – NIV).   En sy behoefte is dat die Here nie weg 

sal kyk nie, maar na hom sal kyk en luister.  Vers 4 se begin kan beter vertaal word as: “Kyk tog en 

luister na my, Here, my God”. 

Sy worsteling met die Here – let op nie net met sy omstandighede nie! – word opgevolg met 'n 

besluit om die Here en sy troue liefde te vertrou, om te vertrou dat Hy uitkoms sal gee en aan hom 

goed sal doen (die vers maak meer sin as dit in die toekomstige tyd vertaal word, soos die Hebreeus 

inderdaad vertaal kan word).  Sy vertroue in die Here word dus uitgespreek terwyl hy nog in die 

greep van die spanning van sy omstandighede is. 

Dit laat my dink aan Filippense 4:4-9, waar Paulus ons uitnooi om ons begeertes in alles aan God met 

gebed, smeking en danksegging bekend te maak, en ons gedagtes dan te rig op die positiewe, dit 

wat reg is, dit wat prysenswaardig is, dit wat edel is. 

Romeine 6:12-23 – Om vir God te lewe en nie vir die sonde nie 

Kyk by vorige plasing uit Romeine 6. 

Matteus 10:40-42 – Moenie bang wees nie, God sal sorg 

Kyk by vorige plasing uit Matteus 10. 
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9 Julie 2017 

Genesis 24:34-38, 42-49, 58-67 – God gee vir Isak ‘n gasvrye vrou wat hom vertroos 

na die dood van Sara 

Dit is ‘n heerlike vrou-soek verhaal, want Abraham besluit ná Sara se dood dat die tyd gekom het om 

vir Isak ‘n maat, ‘n metgesel, te soek.  Die skrywer herinner ons aan die seën wat hy ervaar het in sy 

verhouding met die Here.  Hy wou nou van dié seën vir sy seun aangee. 

Maar dit is ook duidelik ‘n verhaal van God wat in dit alles die leiding neem en ‘n vrou vir Isak gee 

wat by hom kan pas sodat hy die rol kan speel wat God in die heilsgeskiedenis vir hom beplan het.  

Soos Abraham die gasvrye een gewees het in die vorige geslag sou Rebekka dit nou wees in die 

volgende geslag.   Haar gasvryheid sou verseker ook haar skoonpa se goedkeuring weggedra het!  

Haar naam rym ook met die Hebreeuse woord vir seën, bē·rǎḵ, wat in die eerste vers van Abraham 

gebruik word. 

Abraham is al baie oud, waarskynlik 139.  Isak was reeds ouer as ses en dertig jaar (sy ouderdom toe 

sy ma dood is), en het nog getreur oor sy ma se dood, soos ons aan die einde van die hoofstuk lees.  

Dit moes dus min of meer in sy nege en dertigste jaar gebeur het, want op veertig was hy met 

Rebekka getroud (Gen. 25:20). 

Die slaaf se naam word nie genoem nie, anders as wat die geval was met Eliëser, die slaaf wie se 

naam in hoofstuk 15 genoem word.  Hierdie slaaf het ‘n belangrike posisie in Abram se huishouding 

beklee en was in beheer van al sy besittings. 

Die slaaf word aangesê om sy hand onder Abraham se heup (bobeen) te sit wat ‘n eufemisme is vir 

die opdrag dat die slaaf aan Abraham se geslagsdele moes vat.  ‘n Eed is baie keer in die Ou Nabye 

Ooste gesweer met ‘n heilige objek in die hand.  Hierdie aksie het dus ‘n diep godsdienstige 

betekenis gegee aan die eed wat die slaaf moes sweer.  Hy sweer by die vrugbaarheid van Abraham 

en in die bewussyn van die belofte van ‘n nageslag dat die Here se seën verder sal gaan as net die 

een seun Isak in die koms van die volgende geslag.  

Ons sien hier die eerste getuienis van ‘n “gereelde huwelik”, waar die pa vir sy seun ‘n vrou soek, 

soos wat Hagar natuurlik dieselfde gedoen het vir Ismael.  Binne die sterk patriargale, en in Hagar se 

geval matriargale konteks, waarin ouers ‘n outoritêre rol in hulle kinders se lewens gespeel het, was 

dit een van die verantwoordelikhede van ouers.  Soms het kinders self inisiatief geneem, soos ons in 

die verhaal van Jakob sien, maar selfs in daardie geval het Rebekka se broer Laban eintlik namens 

haar opgetree, maar uiteindelik Jakob se keuse van Ragel aangevul met haar suster Lea, wat 

weereens die problematiek van poligamie in die aartsvaderlyn in gedra het. 

Abraham is ook baie duidelik daaroor dat hierdie vrou van sy eie mense af moet kom, en nie van die 

mense van Kanaän nie.  Die enigste vrou wat sou deug vir die seun van die belofte is iemand wat nie 

gekontamineer is met die kultuur en gebruike van Kanaän nie, om die versoekings te vermy wat die 

blootstelling daarin in die huishouding sou bring.   

Die wet sou later uitvoerig uitbrei oor die verkeerde seksuele praktyke wat sou voorkom as: “Julle ... 

julle seuns met hulle (Kanaänitiese) dogters laat trou, en wanneer hulle dogters onsedelikheid bedryf 

in die verering van hulle gode, sal hulle julle seuns tot dieselfde soort onsedelikheid verlei.” (Eks. 

34:16).  Daarom is dit ten sterkste verbied (Deut. 7:3) en die gevare van die Moabitiese orgie in 

Siddim wat tot Baäl-Peor aanbidding aanleiding gegee het, aan die nageslagte oorvertel (Num. 25). 
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Let op dat hierdie gereelde huwelik steeds die vrou se instemming benodig.  Indien Rebekka sou 

weier om saam terug te kom sou die huwelik van die baan wees.  Sy het die finale sê gehad.   

Abraham se instruksies is egter ook spesifiek dat Isak die seun van die beloofde land moet bly en 

onder geen omstandighede toegelaat moet word om Kanaän te verlaat nie.  Die slaaf van Abraham 

het dus meer magte gehad as wat ‘n mens sou verwag van ‘n slaaf.  Hy kon waarskynlik Isak verbied 

om die land te verlaat in uitvoering van die opdrag van Abraham. 

Let op dat Abraham nie maar net bid dat God se engel met die slaaf sal gaan nie, maar inderdaad 

verklaar dat dit sal gebeur, iets waarop die slaaf dan staatmaak in sy eie gebed dat die Here hom sal 

lei deur die gebeure by die waterput waar hy Rebekka aantref.  Abraham het ‘n baie noue 

verhouding met God regdeur sy lewe geniet, soos die slaaf later aan die familie getuig: hy “leef naby 

die Here”.   

Let op dat die slaaf staat maak op God se voorsienigheid in terme van sy betrokkenheid by die 

normale verloop van sake.  Hy vra dat die Here in die normale verloop van die waterdrink proses by 

die put die vrou wat God uitkies, sal aanwys.  Dit is hoe bo-natuurlike ingrype baie keer werk, in die 

normale gang van die lewe!  Iets waarop ons ook daagliks kan staatmaak. 

Dit is verder insiggewend dat die slaaf ‘n baie spesifieke versoek rig dat die Here hom na ‘n vrou sal 

lei wat nie bang is om gasvry te wees teenoor vreemdelinge nie.  Hy het dus ‘n idee van watter tipe 

vrou geskik sal wees vir Isak.  Dit is inderdaad dan hierdie tipe vrou, ‘n uitgaande gasvry persoon, 

wat die Here uitwys as die gepaste gesellin vir Isak, wat ‘n mens in die verloop van sy eie verhaal in 

die volgende paar hoofstukke sal agterkom ‘n diep introvert en maklik beïnvloedbare mens was.  

Rebekka was nommerpas vir hom. 

Die skrywer is helder daaroor dat Rebekka ‘n maagd was, sodat daar geen suspisie oor haar morele 

karakter sou wees wat die nageslag wat uit haar gebore sou word in enige diskrediet sou kon bring 

nie.  Dit is dus duidelik hoe hoog die skrywer die heiligheid van die huwelik waardeer, selfs voordat 

die wet in meer eksplisiete detail riglyne daarvoor neergelê het.  Seks het in die huwelik gehoort en 

klaar. 

Rebekka is daarby direk familie van Abraham, die dogter van Betuel, die seun van sy broer Nahor en 

sy vrou Milka wat weer ‘n dogter was van Abraham se ander broer, Haran.  Rebekka is daarom ‘n 

bloedniggie van Isak.  Sy noem interessant genoeg nie die naam van haar ma nie, maar wel dié van 

haar ouma Milka wat ná haar pa Haran se dood waarskynlik deur haar oom Nahor van weeskind-

status gered is deur met haar te trou (soos Abraham Haran se seun Lot weer saam met hom laat trek 

het).  Dit beteken dat Rebekka eintlik van beide Abraham se twee broers afstam – van Haran via 

Milka en van Nahor via Beteul.  Verstommend!   

Die weë van die Here is voorwaar wonderbaar, soos die slaaf in sy gebed verklaar.  Die slaaf oorlaai 

Rebekka met geskenke en dank die Here op roerende wyse dat Hy die regte een gekies het vir 

Abraham se seun Isak, toe Rebekka presies optree soos die slaaf gebid het. 

Laban verskyn op die toneel wat nog ‘n paar keer in die verdere verloop van die verhaal van Isak en 

Jakob ‘n rol sal speel en word die brugbouer na die uiteindelike ooreenkoms wat tussen die twee 

families gesluit word.  Dit is egter duidelik dat hy deur gierigheid gedryf word, anders as sy suster se 

gasvryheid.  “Toe hy die neusring sien en die armbande aan sy suster se arms ... het hy na die man 

gehardloop ...” Die verwysing na wat die man alles vir haar gesê het, word tweede genoem in die 
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beskrywing wat dié indruk by ‘n mens laat.  En soos ‘n mens in die verhaal van Jakob later sal sien, is 

dit presies hoe Laban uiteindelik geteken word. 

Let ook op hoe die slaaf die voorsienigheid van God in sy versoek in gebed en die uitkoms in die 

gebeure by die waterput gebruik om die familie van die Goddelike oorsprong van die 

huweliksaanbod te oortuig.  Hy brei ook duidelik uit oor sy eienaar se oorvloed, wat veral vir Laban 

van waarde sou wees.  Hulle aanvaar egter die slaaf se woorde as die woord van die Here en ook 

Rebekka laat haar die aanbod van ‘n huwelik met Isak geval. 

Die slaaf is slim om die aanbod om langer te vertoef van die hand te wys en vat die pad met ‘n paar 

vroue om haar by te staan, haar grootmaak-“ma”, Debora (Gen. 35:8), en ‘n paar slavinne.  Dit sou 

haar ‘n stukkie bekendheid gee in ‘n vreemde omgewing. 

‘n Seënwens vergesel haar wat iets van die toekomstige hoop vir ‘n nageslag en ‘n tuiste in die land 

Kanaän uitspreek: “Ons suster, mag jou nageslag tienduisende word, mag hulle die stede van hulle 

vyande verower!”  Onthou dat dié familie saam met hulle pa Tera op pad was Kanaän toe, maar 

vasgehaak het in Haran in Mesopotamië.  Hulle het dus steeds iets van die oorspronklike droom 

verstaan, hoewel hulle nie dit enduit gevolg het nie. 

Dit is duidelik dat Isak al selfstandig gewoon het, interessant genoeg by Lagai-Roï, die plek waar 

Hagar aanvanklik die ontmoeting gehad het met God in die woestyn toe Sarai haar die eerste keer 

met haar ongebore kind weggejaag het. 

Dat daar kontak was tussen Isak en Ismael is duidelik, nie net uit dié mededeling nie, maar ook uit 

hulle gesamentlike afskeidneem van hulle pa, Abraham, soos ‘n mens in die volgende hoofstuk lees. 

Die ontmoeting met Rebekka word met ‘n stukkie ingetoënheid vertel dat Isak in sy verlies van sy ma 

Sara getroos word deur die vreugde van Rebekka, soos blyk daaruit dat hy haar laat woon in die tent 

wat aan sy ma behoort het.  Daarmee het sy Sara se posisie in die uitgebreide familie ingeneem.  

Die slaaf noem Isak ook sy eienaar waaruit dit wil voorkom dat Abraham se gesag na Isak oorgegaan 

het, hoewel daar ook geleerdes is wat dink dat dit dui op die feit dat Abraham moontlik al dood was.  

Genesis 25 vermeld egter sy ouderdom as 175 met sy dood, wat dit onwaarskynlik maak. 

Die skrywer sluit af deur te sê: “Sy was sy vrou en hy het haar liefgehad.” Die eerste huwelik waarvan 

ons in die Bybel lees waarin dit pertinent genoem word. 

Psalm 45:10-17 – Huwelikslied vir die koning en koningin 

Na die worsteling en smeekgebede van Psalm 42-44 bring Psalm 45 ’n verandering in atmosfeer en 

fokus.  Een van die Koragiete dra die gedig voor aan die koning (vers 1-2) en:  

1. verheerlik die koning se heldhaftige oorwinnings wat geregtigheid laat geskied (vers 3-8).  

Let op dat sy skoonheid en wysheid aan God se seën toegeskryf word.  Sy opdrag as koning 

word verbind aan die stryd vir die waarheid en vir die reg van die hulpelose, soos Spreuke dit 

ook meermale vermeld.  Sy invloed word vergelyk met dié van ’n verhewe wese waarmee 

kwasi-goddelike eienskappe aan hom toegeskryf word. 

2. besing die lof van die koningin wat die koning met haar skoonheid bekoor (vers 9-16).  Let 

op die beskrywing van sintuiglike plesier: haar klere ruik lekker, daar is vrolike musiek wat 

haar hart bly maak, sy is versier met goud van Ofir (baie bekend vir hulle goud, maar 

ongelukkig vandag heeltemal onbekend – daar is selfs een tradisie wat Ofir met Suid-Afrika 
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identifiseer!).  Sy word aangeraai om haar volledig vir die koning te gee om aan hom te 

behoort en afskeid te neem van haar volk en familie, iets wat natuurlik nie sonder pyn kon 

geskied nie, ten spyte van die uitbundige vreugde van die seremonie. 

Die Psalm sluit af met ’n gebed vir die bevestiging van sy koninkryk tot roem onder die volke vir altyd 

(vers 17-18). 

Daarom is hierdie Koningspsalm gebruik as ’n huwelikslied vir die koning, soos die opskrif ook te 

kenne gee: “’n Lied van die liefde”.  Inhoudsgewys laat dit ’n mens dus eerder dink aan die styl van 

Hooglied (3:6-11) as aan die styl van die ander Psalms in die Psalmboek.   

Betekenis 

Die Psalm is egter deur die eeue op verskeie sekondêre betekenisvlakke gebruik.   

1. Die Psalm is later ingespan by gewone huwelike waar oor die bruid en bruidegom in 

koninklike terme gesing is.   

2. Nog later het die Psalm ’n Messiaanse interpretasie gekry soos ons dit lees in Hebreërs 1:8-

9 waar uit Psalm 45:7-8 aangehaal word en op Christus van toepassing gemaak is. 

Vergelyk die groot ooreenkomste (“verhewe wese” en “God” is die grootste verskil) in die tabel 

hieronder: 

Psalm 45 

 

 
7U troon, verhewe wese, 

staan vir altyd vas, 

met u koninklike septer 

laat u geregtigheid geskied. 
8U het die reg lief en u haat 

die onreg, 

want, verhewe wese, 

onder groot vreugde het u God 

u bo u tydgenote tot koning 

gesalf. 

Hebreërs 1 
8Maar van die Seun sê Hy: 

 

“U troon, o God, 

staan vir ewig vas, 

met u koninklike septer 

laat U reg geskied. 
9U het die reg lief 

en U haat die onreg. 

Daarom het God, u God, 

U onder groot vreugde 

tot Koning gesalf 

bo u tydgenote.” 

3. Paulus gebruik waarskynlik ook dié Psalm as die vertrekpunt vir sy beskrywing van die 

huweliksverhouding as soortgelyk aan die verhouding tussen Christus en die kerk (Ef. 5:21-

33). 

Romeine 7:15-25a – Die gees is die agent van verandering, nie die wet nie 

Dit help baie om die volgende in gedagte te hou om sin te maak uit Paulus se gedagtegang in 

hoofstuk 7-8: 

• Let op dat Paulus in die eerste perikoop 7:1-6 van die gemeenskap van gelowiges praat in 

die meervoud (julle, ons).  Hy kontrasteer hier die mens onder die wet met die mens onder 

beheer van die Gees wat ’n inleiding is op wat gaan volg.   

• In die tweede perikoop 7:7-25 praat hy van homself (outobiografies) in die enkelvoud as 

voorbeeld van ‘n mens onder die wet (ek). 



81 

 

• In 8:1-3 gebruik hy ook aanvanklik die enkelvoud (jou) om te korrespondeer met 7:7-25 en te 

wys dat die wet van die Gees jou (hom) vrygemaak het van die wet van sonde en die dood.  

Hy is nou onder beheer van die Gees. 

• Daarna praat hy in 8:4-17 verder in die meervoud, waar hy van die effek van die heerskappy 

van die Gees op die gemeenskap van gelowiges (julle, ons) praat.   

Die tweede perikoop 7:7-25 is dus ’n beskrywing van die ongelukkige posisie van iemand wat nog 

onder die wet lewe, dws voordat die verlossing in Christus en die heerskappy van die Gees ’n totale 

verandering bring.  En hoofstuk 8 skryf oor die gelukkige posisie van iemand wat in Christus en 

onder die heerskappy van die Gees lewe. 

Ek kies hier in 7:7-21 vir die meer outobiografiese standpunt – Paulus wat van sy lewenstryd teen die 

sonde praat – teenoor die ander twee breë standpunte wat dit sien as ’n beskrywing van 1) die 

onverloste mens en sy verslawing aan die sonde en 2) die reeds verloste mens en sy stryd teen die 

sonde is.  Maar aldrie standpunte kan met reg gemotiveer word.   

Sommige sê daarom dat die gedeelte eintlik die effek van die wet op mense beskryf, en dat dit van 

toepassing bly op elkeen wat nog verslaaf is aan die sonde, sowel as almal wat reeds die Here leer 

ken het, maar steeds volgens die wet probeer leef.  Daarteenoor word die vryheid van die 

heerskappy van die Gees beskryf wat vir beide groepe ’n verlossing sal wees. 

’n Paar ander opmerkings: 

• Paulus werk in die eerste perikoop met die beginsel van die wet van Moses wat gesag het 

oor ’n mens terwyl jy lewe. 

• Hy gebruik ’n voorbeeld uit die huwelikslewe – ’n vrou is gebonde aan haar man terwyl hy 

lewe.  Met sy dood is sy vry om aan ’n ander te behoort. 

• Met sy toepassing van hierdie voorbeeld op ons verbintenis met Christus (6:3-4), draai hy 

egter die beeldspraak om, en beskryf ons (die vrou) as dood vir die wet (die man) en lewend 

vir God (Christus as die nuwe eggenoot).  Dit is ’n gedagte wat Paulus al vroeër gebruik het 

in die brief aan die Korintiërs (2 Kor 11:2) en verder op sal uitbrei in sy brief aan die Efesiërs 

(5:25). 

• Dit plaas ons onder ’n verpligting om ’n vrugbare lewe in diens van God te voer. 

• Ons kan nou dien in die nuwe bedeling van die Gees waarop hy in hoofstuk 8 verder sal 

uitbrei. 

• In die tweede perikoop wil Paulus keer dat die wet as minderwaardig of selfs sondig gesien 

word.  Die wet wys die sonde onomwonde uit.  Anders sou ’n mens nie weet wat alles sonde 

sou wees en watter nie.  Maar, in die nuwe bedeling word daardie funksie nou deur die Gees 

vervul. 

• Die skuld vir die oortredinge wat mense begaan lê in die “sonde-siekte”, nie in die wet nie.  

Die skrikwekkendheid van die sonde kom juis na vore dat ten spyte van die goeie aard van 

die wet, die wet weens die “sonde-siekte” eintlik sonde aanblaas.  Die wil om die goeie te 

doen is nie genoeg nie.  En die wet kan nie daarmee help nie.  Iets meer is nodig.  Jesus 

Christus moet ’n mens verlos, waarop hoofstuk 8 nou gaan uitbrei. 
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Wat my tref is dat dié gedeelte baie helder sê dat die Gees die wet vervang het as die agent van 

verandering.  Die wet kon in elk geval nooit slaag nie, weens my sondige aard.  Maar die Gees sal 

slaag omdat Hy die sonde binne my kom oorwin.  Hy word dus die stem van God binne my, waar die 

wet altyd die stem van God buite my sou bly.   

Matteus 11:16-19, 25-30 – Kom na My toe en Ek sal julle rus gee 

Matteus fokus vervolgens in hoofstuk 11-13 op die gemengde ontvangs van die koninkryk.  

Hoofstuk 11 fokus op die teenstand van die Joodse volk wat manifesteer in die aanstoot wat hulle 

neem aan Jesus se bediening aan tollenaars en sondaars (11:2-19), sowel as in die feit dat die stede 

nie tot bekering kom nie ten spyte van die kragtige dade wat Jesus daar gedoen het (11:20-24).  In 

skerp kontras met hulle kan die Here Jesus sy Vader loof vir “kindertjies” wat God ontvanklik vir die 

boodskap van die koninkryk gemaak het.  Vir almal bied Jesus in elk geval rus vir hulle gemoed aan in 

’n persoonlike verhouding met Hom (11:25-30).   

’n Soortgelyke patroon word in hoofstuk 12 gevind, waar die teenstand meer met die Fariseërs 

verbind word.  Die reeks van drie hoofstukke eindig met die volgende rede van Jesus, die 

sogenaamde koninkryksrede, in hoofstuk 13.  Dit bestaan uit ’n reeks van sewe/agt gelykenisse, 

ingelei deur die gelykenis van die Saaier/saad.  Die gelykenisse beklemtoon almal ’n kant van die 

koms en ontvangs van die koninkryk. 

Die eerste vers van hoofstuk 11 verwys eintlik na die afhandeling van die vorige hoofstuk se verhaal 

van die sending van die twaalf en vorm dus streng gesproke nie deel van die volgende hoofdeel van 

Matteus se evangelie nie.   

Die Joodse volk neem aanstoot aan Jesus se bediening aan tollenaars en sondaars – 11:2-19 

Interessant genoeg word die naam Christus die eerste keer weer hier gebruik vir Jesus, ná Herodes 

met die sterrekenners se besoek navraag gedoen het na die geboorte van die Christus.  En dit is 

gepas dat dit Johannes die Doper is wat vra of Jesus die Christus is, die Een wat sou kom en of hulle 

iemand anders moet verwag.  Hy het immers as Voorbereider opgetree en het die doop van Jesus 

gefasiliteer. 

Johannes die Doper sit egter in die tronk en sou kort hierna onthoof word (die storie word in Matt. 

14 vertel).  Sy vraag was dus waarskynlik gebore uit die benarde situasie waarin hy sit.  Jesus se 

antwoord aan hom is egter om presies wat Johannes in elk geval gehoor het, te herhaal – dat blindes 

weer sien, dat verlamdes weer loop, dat melaatses gereinig word, dat dowes hoor, dat dooies 

opgewek word en dat armes die boodskap van die evangelie hoor – maar in taal wat uit die OT kom 

(Jes. 26:19; 29:18; 35:5-6; 42:7,18; 61:1).  Hy verbind dus die wonders aan die Woord wat Johannes 

goed ken.  Dié ses wonders wat genoem word, korrespondeer ook met die meeste van die wonders 

wat die afgelope paar hoofstukke in hfst. 8-9 vertel is. 

Vers 6 is dan ’n baie spesifieke oproep aan Johannes om nie aan Jesus aanstoot te neem, omdat hy 

in die tronk is en nie wonders ervaar nie.  Dit is mense wat leer om met die paradoks van onvervulde 

beloftes te lewe en nie aan Jesus aanstoot neem in die proses nie, wat geseënd is.  Mense wat hulle 

lewe gee vir Jesus in die navolging van hulle roeping, word nie die lyding wat daarmee gepaard gaan, 

gespaar nie. 

Met die vertrek van Johannes die Doper se dissipels, brei Jesus dan uit oor die besondere profeet en 

boodskapper wat Johannes was, in ’n sekere sin die grootste van alle mense tot op daardie tyd, die 
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Elia wat sou kom (Mal. 4:5), om die pad vir die koninkryk voor te berei en reg te maak.  Die tragedie 

is dat nie Johannes die Doper of die Seun van die Mens, die Voorbereider en die Verlosser, vir die 

Joodse volk aanvaarbaar was nie.  Die een was te heilig en die ander nie heilig genoeg nie.  Hulle 

dade sal egter op die langtermyn hulle boodskap bevestig, sê Jesus. 

Jesus verwyt die stede wat nie tot bekering kom ten spyte van die kragtige dade van Jesus – 11:20-

24 

Jesus se frustrasie met die wispelturige weerstand van die Joodse volk teen sy boodskap spoel oor in 

’n volskaalse verwyt dat die stede waarin Jesus die meeste van sy kragtige dade gedoen het nie tot 

bekering gekom het nie.  Gorasin, Betsaida en Kapernaum – almal stede in Galilea – ontgeld dit 

spesifiek.  Ons lees nie in die evangelies van wonderverhale in Gorasin nie, maar wel in Betsaida 

(Mark. 8:22; Luk. 9:10) en Kapernaum.  Dit was immers sy hoofkwartiere. 

Die heidense stede Tirus, Sidon en Sodom, sê Jesus, sou lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het, 

as hulle die dinge gesien het wat Jesus in Israel gedoen het. Maar verniet!  Vir die onbekeerde stede 

wag daarom net oordeel, ’n oordeel wat erger sal wees as wat die heidense stede te beurt sal val. 

Jesus bied rus vir diegene wat ontvanklik vir God se boodskap is – 11:25-30 

Jesus erken egter in dié gedeelte die misterie van God se werking in mense se harte.  Let op dat Hy 

God se aktiwiteit in die aksie om dié dinge vir slim en geleerde mense te verberg en die 

bekendmaking of openbaring aan “kindertjies” (Matt. 18:1-4: “As julle nie verander en soos 

kindertjies word nie ...”), uitlig.  God werk sy doelwitte met mense uit IN die reaksies wat hulle 

teenoor Jesus het.  Daarvoor loof Jesus sy Vader.  Dat Hy verwerp word, benadeel ook nie die 

verhouding wat Hy met sy Vader het nie. 

Die uitnodiging om rus by Hom te vind, bly egter van krag. Dit word steeds aan “almal” gerig.  Die 

dieptepunt van dié uitnodiging is egter dat die rus nie net gevind word in die nougesette volg van 

Jesus, in dissipelskap, nie.  Jesus gebruik hier nie die woorde van Matt. 4:19: “Kom saam met My” 

wat Hy aan die dissipels met hulle roeping gerig het nie.  Hy sê hier – en dit is die enigste keer in die 

evangelies sowel as die res van die NT wat dié woorde gebruik word – “Kom na My toe”!  Hy bied 

persoonlike gemeenskap aan almal aan wat dié boodskap hoor en Hom daarvoor vertrou. 

Dit sluit in dat sy juk (dit is sy lering – die wet is baie keer as ’n juk verduidelik, vgl. Gal 5:1) 

opgeneem word en sy las gedra word, maar dit begin by die persoonlike ontmoeting en persoonlike 

gemeenskap. 

Eugene Peterson parafraseer dié laaste drie verse só pragtig in The Message, met veral die frase 

“Learn the unforced rhythms of grace” wat my tref: 

“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover 

your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch how I do it. 

Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company 

with me and you’ll learn to live freely and lightly.” 
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16 Julie 2017 

Matteus 13:1-9, 18-23 – Jesus ontmagtig die skare en bemagtig die dissipels met 

gelykenisse 

Hierdie gedeelte van Matteus – wat ’n mens kan tipeer as die weerspieëling van die gemengde 

ontvangs wat Jesus onder die Joodse volk gehad het, hfst. 11-13 – word nou afgesluit met die derde 

toespraak van Jesus, die sogenaamde koninkryksrede van hoofstuk 13.   

Dit bestaan uit ’n reeks van agt gelykenisse, ingelei deur die toonaangewende gelykenis van die 

grond, waarskynlik beter bekend as die gelykenis van die Saaier (of die saad).  As jy dit egter wil 

tipeer in terme van die funksie van die gelykenis, dat dit op die ontvangs van die koninkryk fokus, is 

dit beter om dit die gelykenis van die grond te noem.  Dit maak veral sin omdat die res van die 

gelykenisse in die hoofstuk almal ’n kant van die koms en ontvangs van die koninkryk beklemtoon, 

met die een oor die onkruid tussen die koring wat ook besonder prominent is, en ook apart aan die 

dissipels verklaar word. 

Dit is ook belangrik om die volgende in ag te neem in jou interpretasie van gelykenisse.  Gelykenisse 

word deur baie geleerdes beskou as ’n verhaal wat net een punt wil maak wat ’n mens deur goeie 

eksegese en goeie kennis van die wêreld waarvoor dit geskep is, kan agterkom.  Dié manier van lees, 

word egter toenemend bevraagteken in studies oor metafore en die teorieë oor die betekenis wat 

lesers aan ’n teks gee.  Dit beteken dat ’n mens met reg die veelvlakkige betekenis van die 

onderskeie gelykenisse kan ontgin, om só ’n ryk en gevarieerde boodskap daaruit te put.  Die 

gelykenisse interpreteer immers ook vir ons, nie net ons die gelykenisse nie.  Dit is ’n lewende woord 

aan ons wat deur God se Gees gebruik word om met ons te praat.  

Net so is daar baie pogings al aangewend om die onderliggende struktuur van die rangskikking van 

die gelykenisse in hierdie hoofstuk te beskryf.  Hoewel die idee – dat die gelykenis van die saad die 

toon aangee – redelike steun geniet (met die ander gelykenisse wat dan verdere perspektiewe 

daarop verleen) is daar nóg ’n belangriker indeling wat ’n mens help om die hoofstuk te verstaan.   

JESUS ONTMAGTIG DIE SKARE MET GELYKENISSE: Jesus is in die eerste helfte van die hoofstuk, vers 

1-36, meesal met die skare langs die see op die strand besig (vgl. 13:2,34).  Soms het Hy, waarskynlik 

terwyl die skare nog daar was, net met die dissipels gepraat, toe hulle nader gekom het aan Hom, 

om sy dieper verklaring te hoor (13:10-23).  Maar in die breë is Hy met die skare besig.  In totaal het 

hy dus vier gelykenisse hier met die skare gedeel sonder verdere verduidelikings aan hulle – die 

gelykenis van die grond, die onkruid tussen die koring, die mosterdsaad en die suurdeeg.  “Sonder 

gelykenisse het Hy hulle niks vertel nie,” sê Matteus, sodat die Skrif vervul sou word uit Ps. 78:2, 

hoewel die gelykenisse aan die skare op ’n negatiewe aanwending van die Psalm dui.  

JESUS BEMAGTIG DIE DISSIPELS MET GELYKENISSE: In die res van die hoofstuk, vers 36-53, is Jesus 

net met die dissipels binne die huis besig, nadat die skare weggestuur is (13:36).  Hy verklaar die 

gelykenis van die onkruid tussen die koring en gebruik nog vier gelykenisse – die gelykenis van die 

skat, die pêrel, die treknet en die skrifkenner met nuwe en ou skatte.  Die laaste een kan ook net ’n 

beskrywende opmerking wees, maar het met die tema van die koninkryk te make en word dus as 

gelykenis interpreteer. 

Dit bevestig ook die veelvlakkige betekenis van die gelykenisse. 
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Die laaste perikoop van die hoofstuk handel oor die verwerping in Nasaret wat nie deel van die 

koninkryksrede vorm nie. 

Die gelykenis van die grond – 13:1-9 

Jesus lewer dié gelykenis langs die See van Galilea vanuit ’n skuit op die see aan ’n skare wat op die 

strand bly staan het.  Die detail van die gelykenis van die grond is vir ons baie bekend.  Die saad 

word in vier kontekste, vier tipes grond, gesaai.  Die voëls pik die saad langs die pad op.  Die son 

verskroei die saad in rotsagtige plekke dat dit verdroog.  Die dorings verstik die saad wat tussen 

hulle val.  Die goeie grond lewer ’n goeie tot uitstekende opbrengs.  Die effektiwiteit van die saad 

hang dus af van beide die werk van die Saaier, sowel as die ontvanklikheid van die grond. 

Jesus som dit op met sy woorde: “Wie ore het, moet luister.” Dit gee ons ’n sleutel vir die wyse 

waarop die gelykenisse beide ontmagtigend sowel as bemagtigend in die res van die hoofstuk werk. 

Die ontmagtigende effek van die gelykenisse – 13:10-18 

Die dissipels ontvang ’n verklaring van die doel van die gelykenisse.  Dit is God se manier om sy 

boodskap verstaanbaar te maak vir sy dissipels – “omdat dit aan julle gegee is om die geheimenisse 

van die koninkryk van die hemele te verstaan”.  Maar terselfdertyd, met dieselfde gelykenis, maak 

Hy dit nie verstaanbaar vir die skare nie: “omdat hulle siende blind en horende dood is en dus nie 

verstaan nie.”  Dit, sê Jesus, is ’n vervulling van die profesie van Jesaja 6:9-10 (aangehaal uit die 

Griekse vertaling van die OT, die Septuaginta of LXX – vgl. ook Joh. 12:40 waar Johannes ook Jesaja 

aanhaal, sowel as Hand. 28:26-27 waar Paulus dit ook doen).   

Daarmee gee Jesus uitdrukking aan die misterieuse kant van die genade.  God gee ontvanklikheid vir 

wie Hy wil.  ’n Mens kan net dankbaar wees as jy genade ontvang, nie regtig dit ten diepste begryp 

nie.  Genade is per definisie onverdiend en afhanklik van God se besluit.  Maar, die ander kant is ook 

waar.  Die onbegrip is ook te wyte aan die tipe grond en die gesindheid van “siende blind” en 

“horende doof”.  Gelykenisse help en bemagtig dus dié wat gehoorsaam en ontvanklik is.  

Gelykenisse dwarsboom en ontmagtig dié wat nie gehoorsaam en ontvanklik is nie. 

Die bemagtigende verklaring van die gelykenis van die grond – 13:19-23 

Jesus se verklaring van die gelykenis van die grond bevestig die feit dat gelykenisse veelvlakkig is.  Hy 

verduidelik die redes waarom die grond op spesifieke maniere op die saad reageer.  

• Die grond van die pad dui op mense wat die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan 

nie.  Die Bose roof wat in hulle harte gesaai is. 

• Die rotsagtige grond dui op mense wat die woord met vreugde hoor, maar struikel as gevolg 

van verdrukking of vervolging, sogenaamde “mooiweer Christene”.  Hulle hou net ’n rukkie. 

• Die doringagtige grond dui op mense wat die woord hoor, maar nie vrug dra nie as gevolg 

van bekommernis van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom, sogenaamde “materiële 

Christene”.  Die wêreld en die sug na welvaart verstik die woord. 

• Die goeie grond dui op mense wat die woord hoor en begryp en daarom vrug dra. 

Genesis 25:19-34 – Abraham omhels die roeping van God enduit 

Met hierdie hoofstuk kom ons aan die einde van die Abraham verhaal.  Abraham het die roeping van 

God enduit omhels.  Hoewel hy twee keer gefaal het voor die versoeking om te lieg oor sy vrou se 
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skoonheid in Egipte en Gerar, en dit sy roeping en die belofte van God vir sy nageslag in gevaar 

gestel het, het die diepte van sy verbintenis aan die Here ‘n stygende lyn getoon. Hy het met 

onderskeiding die wedloop van die geloof gehardloop en enduit gehoorsaam volhard. 

Die skrywer rond die verhaal van sy lewe af met twee mededelings.  Die eerste is die verwysing na 

die begin van ‘n groot aantal nasies wat uit sy verbintenis met Ketura voortgespruit het.  Dit is egter 

ook duidelik dat hy hulle wegstuur met geskenke om nie die grondgebied van Isak te bedreig nie.  

Die meeste van die name van sy nasate word met Arabië geassossieer. 

Die ander mededeling is sy sterwe en begrafnis in die enigste plek wat hy ooit besit het, die grot by 

Makpela.  Abraham het oud geword en ‘n vol lewe gehad, herinner die skrywer ons.  Dit is ook 

opmerklik dat die twee seuns, Isak en Ismael, hom saam begrawe.  Trouens, al die aartsvaders en 

hulle vrouens is in die Makpelagrot begrawe (23:1-20; 25:9; 35:27-29; 49:29-32).  Dié grot kan ‘n 

mens vandag nog besoek waar ses monumente vir die aartsvaders en aartsmoeders opgerig is. 

Isak word deur die Here geseën as die opvolger van Abraham en in die volgende hoofstukke sal sy 

verhaal, waarin Jakob natuurlik ‘n sentrale rol speel, vertel word.   

Ismael verdwyn hierna van die toneel, hoewel die geslagsregister ‘n paar interessante laaste feite 

oor dié eerste kind van Abraham vertel.  Hy het ook twaalf seuns soos Jakob later sou hê, en die 

begin van ‘n twaalfstam-koninkryk.  Maar, Ismael se nageslag se veglustigheid staan soos ‘n paal bo 

water: “hulle het met al Ismael se broerskinders oorlog gemaak.” Dit verklaar die bykans 

skisofreniese aard van die konflikte in die Midde-Ooste waar die onmin telkens in ‘n familietwis 

begin wat ‘n konflikterende identiteit tussen mense van dieselfde breër familie tot stand bring. 

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 verhaal van Abraham wys in die 

volgende veertien hoofstukke egter dat God se bedoeling met die mens nie deur die verhale van 

wanhoop gedwarsboom word 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. 

Abraham kry dit reg om enduit te volhard.  Daarom is hy só ‘n inspirasie vir ons, selfs al het hy ook 

twee keer gefaal in die uitlewing van sy roeping om tot ‘n seën te wees.  As Abraham dit kon regkry 

om vóór die Here te leef (Gen. 17) en hy die voorreg beleef dat die Here vóór hom leef, hom intrek 

in wat God vir hierdie wêreld beplan (Gen. 18), nooi Abraham ons uit om dieselfde te doen.   

Die God wat Abraham geroep het en met hom die pad gestap het, is ook ons God.  Dieselfde wonder 

van sy teenwoordigheid is ook ons beskore.  Ons kan net soos hy voor God leef en iets van God se 

lewe voor en saam met ons beleef.   

Die verhale in Genesis het daarom ‘n besondere openbaringskarakter.  Dit help ons om diep na te 

dink oor die lewe, oor God, oor menswees en oor wat regtig  belangrik is in dié lewe.  Dit sluit vir ons 

die betekenis van ons menswees oop en nooi ons uit om op die belangrike dinge te konsentreer. 

Dit konfronteer ons egter ook met die erns van geloof.  Die verhale wys ons hoe ernstig geloof is.  Vir 

Abraham. Vir God.  Vir die wêreld.  Ook die toetsing van ons geloof is ’n saak van lewe en dood soos 

dit vir Abraham was.  

Abraham roep ons ook op om die roeping wat die Here vir ons het te omhels en enduit te volhard. 
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Psalm 119:105-112 – Ek gehoorsaam U ten spyte van gevaar 

Die eerste vers van die veertiende deel van hierdie Psalm is seker een van die meer bekende verse in 

die hele Psalm 119: “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my lewenspad.” (119:105).  Omdat 

God se woord vir hom insig bring en rigting gee in die lewe werp hy daarom alles in die stryd om 

daaraan gehoorsaam te wees.  Hy bevestig dit met ‘n eed en hou hom daarby. 

Selfs al kry hy swaar in sy gehoorsaamheid aan die woord van God, kom hy dit na, terwyl hy hom ook 

verlaat op God se belofte en Hom smeek: “maak my lewend volgens u woord!” (119:107). In sy 

smeekgebed om uitkoms, bly hy egter steeds getrou om die Here te loof: “Laat die vrywillige offers 

van my mond tog vir U aanvaarbaar wees.” (119:108). 

Vers 109 is ‘n besondere getuienis van sy onwrikbare keuse om gehoorsaam te wees. Dit lui letterlik: 

“My siel/lewe (is) in my hande/handpalms voortdurend/gedurig, en/maar u wet vergeet ek nie.”  Die 

NAV vertaal pragtig op dinamiese wyse: “My lewe is gedurig in gevaar, maar u wet verontagsaam ek 

nie.”  Die NIV vertaal dit selfs vir my nog beter: “Though I constantly take my life in my hands, I will 

not forget your law.” Die vers dra dus die betekenis dat die Psalmis op berekende wyse aan God se 

wet getrou bly, ten spyte van die feit dat dit hom in gevaar bring. 

Dié gevaar is veral van die goddelose wat vir hom strikke stel, maar hulle versteur nie die verbintenis 

aan God wat hy gemaak het nie.  Die Here se openbaring is sy “blywende erfporsie” waarop hy altyd 

fokus om dit sy eie te maak.  Dit is die vreugde van sy hart.  Hy sal altyd daaraan getrou bly: “vir 

altyd, tot die einde toe.” 

Dmitri 

Ek het onlangs kennis gemaak met Dmitri se verhaal van getrouheid ten spyte van gevaar en ek deel 

dit graag vandag omdat dit só goed pas by hierdie deel van die Psalm.  Dit is ‘n roerende verhaal 

soos vertel deur Nik Ripken (luister na die verhaal by hierdie skakel). 

Dmitri het grootgeword in die tyd toe die kommunisme dit baie moeilik gemaak het vir gelowiges en 

veral kerke om in Rusland te oorleef.  Sy pa het hom nog kerk toe geneem en geleer om die Bybel te 

lees en die liedere te sing van hulle kerk, maar dit het toenemend moeiliker geraak om kerk toe te 

gaan, omdat die regering die kerke toegemaak het. 

Later was dit vir hom en sy gesin, vrou en twee kinders, net moontlik om een of twee keer ‘n jaar 

kerk toe te gaan.  Hy was ‘n fabriekswerker en die naaste kerk was later drie dagreise ver. 

Hy het egter besluit om die Bybelverhale vir sy kinders te lees en só die Bybelse boodskap lewend vir 

hulle as gesin te hou.  Dit was groot pret en die seuns het lustig deelgeneem om ook self die verhale 

te vertel, en die liedere wat hulle pa hulle geleer het, te sing. 

Gou het van die bure besluit om saam te kom luister, sodat hulle later ‘n groep van so 25 was wat 

een keer ‘n week saamgelees en gesing het.  Die owerhede het bewus geraak daarvan, hom 

gewaarsku, en uiteindelik het hy sy werk verloor toe die groep so 50 sterk was. Maar, hulle het 

voortgegaan al het ook sy vrou haar werk as onderwyser verloor en die kinders uit die skool geskop 

is.  Dmitri praat daarvan as “klein dingetjies” wat met hulle gebeur het. 

Een aand was daar al 75 mense ingedruk in die huisie, skouer teen skouer, wang teen wang, om 

waar Dmitri op ‘n stoel gesit het na die Bybelverhale te luister.  Die polisie het ingebars en hom baie 

hardhandig beveel om op te hou, anders sal dit hom suur bekom. ‘n Klein oumatjie het nie op haar 

http://www.amazon.com/Nik-Ripken/e/B00EQQTJ6U
https://itunes.apple.com/za/podcast/heart-song/id548746079?i=163926449&mt=2
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laat wag nie, en soos ‘n OT profeet van ouds haar vinger vir die polisieman geswaai en gewaarsku 

dat hy nou aan die gesalfde van die Here raak en dit nie sal oorleef nie.  Twee dae later is dié 

polisieman aan ‘n hartaanval dood. 

Ontsag het die dorpie aangegryp en die volgende geleentheid was daar 150 mense wat kom luister 

het.  Die owerhede het egter ingegryp en hom in ‘n tronk so 1000 km verder vir 17 jaar opgesluit.  

Daar het Dmitri dit swaar gehad.  Hulle het hom gespot en gemartel, om hom tot insig te bring dat 

daar nie ‘n God is nie, en dat geloof sinneloos is. 

Twee geloofsgewoontes het hom egter standvastig gehou in die tronk.   

In die eerste plek was daar 'n Lied wat sy pa hom geleer het, ‘n Lied van die hart (HeartSong), wat hy 

elke oggend op aandag langs sy bed met sy twee hande na die ooste gerig, gesing het, selfs al is hy 

male sonder tal geslaan en gespot deur die wagte en die 1500 geharde misdadigers in die tronk.   

In die tweede plek was daar die tekste uit die Bybel wat hy op stukkies papier geskryf het, as hy dit 

enigsins in die hande kon kry, en dan as offer aan die Here geplak het op ‘n nat pilaar in sy klein 

tronksel, so hoog soos hy kon bykom, en dan die Here geloof het.  Ook dié Bybeltekste is telkens 

afgeruk en hy is gemartel daaroor en met die dood gedreig.  

Een dag het hy ‘n A4 bladsy in die hande gekry en vol geskryf met tekste uit die Bybel, geplak op die 

pilaar en die Here geloof.  Die bewaarders het egter ingestorm, hom ernstig aangerand en 

gewaarsku dat dit moet end kry. 

Dit het hulle geïnspireer om die ondenkbare bose ding te doen, om klere van sy vrou te laat haal uit 

sy huis, ‘n vrou van die straat af in te bring, haar daarmee aan te trek, en hom onder die illusie te 

laat dat hulle haar nou ook in die tronk het.  Hulle het haar oor drie dae gemartel terwyl hy dit kon 

aanhoor, sonder dat hy geweet het dit is nie sy nie.  Na drie dae het hulle haar “lyk” uitgedra terwyl 

hy dit uit die verte kon sien. 

Dmitri was stukkend en het verklaar dat hy sy geloof sal afsweer.  Hulle kan die volgende dag vir 

hom papiere bring dat hy sy geloof kan afsweer, sodat hy na sy kinders kan gaan omsien.  Hy was al 

17 jaar daar, en dit het vir hom net te veel geword. 

Dié aand het hy absoluut uitgemergel in sy tronksel gesit, toe daar ‘n wonder gebeur.  Sy familie het 

om die stoel waarop hy gesit het om die Bybelverhale te vertel, gekniel in hulle huis en vir hom 

gebid.  Hulle het net geweet, iets drasties is verkeerd, en Dmitri het gebedsondersteuning nodig.  

Hoe weet ‘n mens nie, maar Dmitri vertel, hy het skielik in sy moedeloosheid en uitputting hulle 

stemme hoor bid.  Hy het onmiddellik moed geskep, geweet sy vrou is nie dood nie, dat die Here 

hulle nie versaak het nie, en die volgende oggend geweier om enigiets te teken. 

Die bewaarders was op vir Dmitri en het hom uit sy sel gesleep om hom aan die galg buitekant die 

tronk te gaan ophang.  En skielik gebeur die verdere wonder.  Soos een man het die ander 1500 

gevangenes in die tronk hulle hande na die ooste gelig en Dmitri se lied van die hart begin sing. 

Vir Dmitri het dit geklink soos ‘n engelekoor.  Die wagte het ontsteld hom gelos en gevra: “Maar, wie 

is jy?” Waarop hy geantwoord het: “Ek is ‘n seun van die Lewende God, en Jesus is sy Naam!” 

En net ‘n tydjie later is hy vrygelaat en met sy familie herenig. 
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Jy kan hier na ‘n weergawe van Dmitri se hartlied in Russies luister, met ‘n Engelse en Afrikaanse 

vertaling daaronder (Die eerste reël van die Russies is my eie weergawe van die klankbaan en Google 

Translator af, so dit moet nog gekorrigeer word! – dit is ook op CD beskikbaar): 

O, Bože, Bože, daj mi sily 

Za blizhnikh dooshoo pologat’ 

Ee v serdtse vechna do mogheeli 

Vrughghum obeedhee vse proshat’ 

Ee v serdtse vechna do mogheeli 

Vrughghum obeedhee vse proshat’ 

Poost’ cumnee v grood’ moyu brosayoot 

Ne preeznavaya choostv svyatikh 

Poost’ nevaveedyat, prokleenayoot 

Ya dooshoo polozhoo aza neekh 

Poost’ nevaveedyat, prokleenayoot 

Ya dooshoo polozhoo aza neekh 

Oh God, God, give me strength 

To lay my soul down for those close to me (my neighbours) 

And in my pure heart to the grave  

To forgive all wrong doings of my enemies 

Let them throw stones at my chest 

Not recognizing the feelings of saints,  

Let them hate, curse -  

I will lay down my soul for them 

O God, God, gee my krag 

Om my siel neer te lê vir die naby aan my 

En in my rein hart na die graf 

Te vergewe al die verkeerde dade van my vyande 

Laat hulle klippe teen my bors gooi 

Sonder om die gevoelens van die heiliges te erken 

Laat hulle haat en vervloek –  

Ek sal my siel neerlê vir hulle. 

Die verhaal illustreer vir ons nie net die barmhartigheid van God wat vir Dmitri staande gehou het in 

die tronk nie, hom sterk gemaak het om lief te bly vir sy vyande tot die end nie, maar ook die 

belangrike funksie van geloofsgewoontes – liedere en Bybeltekste.  Om die waarheid te sê, soos Nik 

in ‘n ander konteks skryf, geloofsgewoontes is gemik daarop om hou vir swaarkry dae voor te berei.  

Jy kan nie iets in swaarkry beoefen wat jy nie daarvoor ingeoefen het nie.  Jy kan nie iets in die tronk 

inneem, wat jy nie vóór die tronk ingeoefen het nie, by wyse van spreke. 

Romeine 8:1-11 – Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is 

Ek onthou steeds baie helder die effek wat vers 16 op my gehad het in my standerd 5 jaar.  My ma 

het by huisgodsdiens Romeine 8 gelees.  Toe sy vers 16 lees: “Hierdie Gees getuig saam met ons 

gees dat ons kinders van God is,” het ek in trane uitgebars.  Ek was diep geraak deur die feit dat God 

https://www.facebook.com/selahmusic/videos/10152701650251713/
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binne in ons die sekerheid bring dat ons sy kinders is en dat dit by uitstek die werk van die Heilige 

Gees is.   

Baie jare later sou my ma my vertel dat sy daardie dag geweet het dat ek predikant sou word.  Ek 

moes egter ’n lang pad loop voor die oortuiging aan die einde van my skoolloopbaan tot my gekom 

het. 

Maar ek sal nooit die vertroosting van God se aanraking daardie aand vergeet nie. 

En dit is uiteindelik die boodskap van Paulus in dié hoofstuk.  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 wees 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). 

Hiermee sluit Paulus aan by ’n hele paar OT profete wat reeds ’n paar 100 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. 

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. 

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. 
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