
Preek 12 Februarie Jan Steyn 

Teks: 2 Konings 4:1-7 

Tema: God voorsien 

 

Inleiding: 

George Mueller is in die vroee 1800s in Duitsland gebore. Hy het later na Engeland as sendeling en 

evangelis  gegaan en onder andere in die hawestad Bristol  gewerk. Hier het die lot van die 

straatkinders en weeskinders in hom so aangegryp dat hy kinderhuise gestig het waar hierdie 

kinders gehuisves en versorg kon word. George Mueller was  bekend vir sy onwrikbare geloof dat 

God sal voorsien in die behoeftes wat hy voor Hom gebring het. Een oggend was die borde en 

koppies en papbakkies by een van die kindershuise dolleeg. Daar was geen kos meer nie. Die kinders 

het al opgestaan en gewag op hul ontbyt. Aan die etenstafel het Mueller daardie oggend gebid: 

Vader, ons dank U vir wat U nou vir ons gaan voorsien. 

´n Paar minute later was daar ´n klop aan die kinderhuis se deur. Dit was die bakker: Meneer 

Mueller, ek kon laas nag glad nie slaap nie. Ek het net geweet jy gaan vanoggend brood nodig hê. Ek 

het vroeg opgestaan en drie baksels brood vir julle gebak. Ek gaan kry dit gou. 

Nie baie lank daarna nie, was daar nog ´n klop aan die deur. Dit was die melkman. Sy waentjie se 

wiel het gebreek reg voor die deur van die kinderhuis en die melk sou suur wees teen die tyd wat 

iemand dit kon regmaak het. Hy was bereid om die melk gratis aan die kinderhuis te skenk. Hy het 

die eetsaal binne gekom met tien groot kanne melk. Dit was presies genoeg vir die 300 kinders. 

Ek moet bely ek sukkel om soos George Mueller te glo dat God altyd voorsien en dat God dinge in 

beweging stel ook waar ons nie kan sien nie. Ek weet sy verwagting van God dat God eenvoudig sou 

voorsien is nie altyd myne nie. Miskien moet ek soos die vader uitroep wat die siek seuntjie na Jesus 

toe gebring het om te genees: Ek glo, help my waar ek nog ongelowig is.  

Dis gelukkig ook waar van ons groot God. Hy voorsien nie net aan mense en versorg mense wat 

groot geloof soos George Mueller het nie. Hy voorsien aan elke mens wat vra- ook ons wat dalk half 

huiwerig, selfs half sinies vra. Want iemand na aan my was siek of in ´n ongeluk en God het nie 

genees soos ons gebid het nie. Ek het regtig daaroor gebid of ons die nuwe besigheid moet begin en 

dit het nie uitgewerk soos ons gehoop het nie. Ons het gevra dat God ons finansieel sal help en ons 

het nog steeds baie swaar gekry voor dinge weer beter gegaan het. Of ons kry nog steeds swaar. Ek 



het God gevra om ons huwelik te seen en nou is ons op die rand van egskeiding. Ek en my man of my 

vrou het voor kansel gestaan toe ons kinders gedoop is en nou dryf my kind van my af weg- sy of hy 

het hierdie privaat lewe en wil net uitgelos word. Dit voel of die band wat daar altyd was, net weg is. 

2 Konings 4: Hoe help hierdie gedeelte ons om God se voorsiening en versorging beter te 

verstaan? 

Die vrou kom met haar nood na die Here toe: 

Sy kom in haar nood na Elisa die profeet toe vir hulp en omdat haar man self ´n profeet was, weet sy 

profete is net werktuie van die Here. Hulle is net Sy instrumente. As sy Elisa kom opsoek, kom soek 

sy eintlik vir God op en staan voor Hom om hulp vir haar situasie te kry. Ek weet nie wat jou situasie 

is nie, wat jou spanning en hartseer gee nie- het jy dit al voor jou Vader gebring? 

Elisa sê drie dinge vir hierdie vrou: 

Eerste: Ek sal jou help: (What do you need?) 

Die Here help ander mense deur jou en my. God help my en jou deur ander mense. Galasiers 6:2: 

Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Elis sê nie, die Here sal 

vir jou voorsien op sy tyd nie. Vertrou Hom net nie. Nee, ek sal jou help. Ons moet nooit dat ons 

Bybel lees en bid in die plek kom van mense prakties en fisies help nie. Henri Nouwen, die geestelike 

skrywer het iewers geskryf dat as ons bid, maar mense nie help wat ons kan help nie, dan is ons nie 

besig om te bid nie, maar te vloek. 

 

 

Tweede: Wat het jy in jou huis? (What have you got?) 

Ons het elkeen iets. Ons sien dit net nie altyd as ons in die nood en moedeloos is nie. Ons kyk dan 

eerder vas in wat ons nodig het of nie het nie. God begin by wat ons het. Jou talent, jou passies, jou 

verhouding met mense, jou vaardighede. Dink aan Gideon en Rigters: Here, ek is niks nie en ek het 

niks nie. Wat is die engel se antwoord: Gaan in die krag wat jy het. Daar is meer in jou as wat ander 

mense of jy self sien. Altyd. Daar is meer mense aan jou kant as wat jy nou sien. Want as die nood en 

die storms toesak, sien ons onsself baie keer as iemand wat alleen staan. Jy is nie. Hierdie vrou het 

een erdekannetjie olie. Olie vir kosmaak en olie was die medisyne. Dis waar God begin om vir haar te 

sorg. 



Ons het elkeen iets. Baie keer meer as wat ons vir ons eie gebruik nodig het. Wie wil die Here met 

ons oorvloed help? Ek kry mense op my pad vir wie elke tien rand wat hulle het baie geld is. En ek 

wonder hoeveel tien rande het ek en jy al onnadenkend weggeblaas? 

 

Derde ding: Vers 3: Wat gaan jy doen? (What will you do?) 

Gaan leen by jou bure leë kruike en moenie te min leen nie. Moenie te min leen nie- dan vertrou jy 

nie eintlik vir God nie vir veel nie. Sy moes genoeg kanne leen. Daar was geen beperking op die olie 

wat God sou gee nie- net op die hoeveelheid kruike wat sy kon bymekaar maak. Sy moes iets gaan 

doen en toe sy klaar al die olie gekry het , moes sy dit gaan verkoop, waarskynlik iewers op die 

markplein. En wat doen sy toe? Haar laaste handeling in die storie- sy gaan betaal haar skuld. Sy is 

nie hier ´n passassier van God se genade nie. Die profeet se nie: Gaan huis toe my kind. Jy het 

genoeg swaar gekry. Gaan sit en wag daar vir die uitkoms wat God sal bring nie. Sy moet saam werk 

om die uitkoms vir haar en haar kinders te kan bring.  

Here, hierdie hartaanval of die hartomleiding het my gegooi. Help asseblief dat dit beter met my 

gesondheid kan gaan. My kind, antwoord God: Jy gaan anders moet eet en die rook los en oefening 

begin doen as jy beter wil voel. Here, help my asseblief, ons kom nie uit met ons geld nie. God 

antwoord: My kind, julle sal kleiner moet leef en onnodige uitgawes moet besnoei. Here, ek en my 

kind kom nie lekker oor die weg nie. Ons bly vashaak. Help asseblief. Die Here antwoord: Jy gaan jou 

houding teenoor jou kind moet verander en minder krities oor hom moet wees en oor sy vriende. 

Luister voor jy raas. Wys hom jy aanvaar hom en hy maak dalk oop teenoor jou. Here dis harde werk. 

Ja, my kind, goeie verhoudings val nie uit die hemel nie. Mens werk daaraan. Here, ek wil geestelik 

groei. Help my. Jy wil tyd met jy spandeer as mense om jou raas of jy saans klaar moeg is. Dit gaan 

nie vir jou werk nie. Wat doen jy soggens vyfuur? 

 

 

Die gemeenskap word betrek in die oplos van die vrou se nood: 

Elisa se raad: Gaan leen kruike by jou bure. Hulle is deel van jou oplossing. Daar is gevalle waar God 

bonatuurlik help- my kanker is weg of daardie lorrie moes my getref het en het nie. Baie keer werk 

God natuurlik- deur die hulp en ondersteuning van ander mense. Christenskap beteken nie jy 

behoort net aan die Here en alles wat nodig is sal tussen jou en die Here uitgesorteer word nie. As jy 

aan Jesus behoort, behoort jy aan die liefdesgemeenskap van al Jesus se mense. Dis hoekom ons 



altyd by die doop herinner: Jy behoort aan Jesus, maar die doop is ook jou inlywing by die kerk, die 

liggaam of familie van Jesus op die aarde en in die hemel. In my sewende jaar op universiteit sit ek 

voor ´n wyse ou oom. Christen sielkundige. Ek is daar omdat ek depressief en geweldig neerslagtig is. 

Sy eerste woorde: Jan, ek is so bly jy het gekom vir hulp. Ek is so bly jy erken daarmee dat al ons 

probleme nie net hier tussen ons en Jesus uitgesorteer kan word en behoort te word nie. Ons het 

almal mense nodig. Watter mense het die Here uitgesit om jou te dra en jou te help? Deur watter 

mense steek God Sy hand na jou toe uit? 

Slot:  

Iemand skryf die volgende as samevatting van 2 Konings 4:1-7: Our problems are God´s 

opportunities in disguise. Of soos een van my professors altyd gese het: Ons verleentheid is God se 

geleentheid. God gebruik ons moeilikhede as geleenthede waardeur ons kan leer dat Hy vir ons kan 

en wil sorg. 

´n Jong meisietjie gaan eendag saam met haar ma na hulle dorpie se algemene handelaar toe. Die 

ma koop iets en daarna vra die winkelier vir die dogtertjie om vir haar ´n paar lekkers te neem uit die 

glasbak op die toonbank. Die dogtertjie wil eers nie. Sy is skaam en terughoudend. Hou jy dan nie 

van lekkers nie, vra die winkelier. Die dogtertjie knik en die winkelier glimlag, druk sy hand in die 

glasbak en vat ´n stewige handvol lekkers en gooi dit in die handsakkie wat die dogtertjie by haar 

dra. 

Terwyl hulle wegstap vra die ma die dogterjie hoekom sy nie self van die lekkers geneem het toe die 

winkelier dit die eerste keer vir haar aangebied het nie. Haar antwoord was eenvoudig. Want sy 

hand is groter as myne, mamma. 

Sy hand is groter as myne. Groter as joune. Dis hoekom ons Hom kan vra om vir ons te voorsien. 

Amen 

 

 


