
Preek Jan Steyn 6 November 

Teks: Job 10:4 en 5 en Job 11:7-9 en Jesaja 55:8-9  en Romeine 11:33-36 

Tema: Is boksie-geloof gesond? 

Inleiding: 

Ek het in die 1970´s en 80´s in ´n absolute boksiewêreld groot geword. Daar was boksies vir 

mense. Daar was boksies vir wit mense en bruin mense en swart mense en Indiër mense. 

En dit was so belangrik dat hierdie boksies nie met mekaar meng nie. Daarom  was daar 

wette soos die groepsgebiedewet en ontugwet gemaak wat gesorg het dat mense in hierdie 

boksies nie met mekaar meng nie. En by openbare toilette was daar kennisgewings op wat 

bepaal het watter badkamers blankes en nie-blankes moes gebruik. En daar was wit strande 

en strande vir ander mense. Ek het nie verstaan dat die wit maatjies by my kon kom 

oorslaap op die plaas maar my bruin plaasmaatjies kon nie. Want hulle is bruin en ons is wit, 

het my pa probeer verduidelik. Ons kan saam werk, maar ons kan nie saam bly nie. Ons kan 

saam speel, maar ons kan nie vanaand saam huis toe gaan nie. Vir ´n kind maak dit nie altyd 

sin nie- maatjies is maatjies. 

Ek het ook veral op laerskool in Darling grootgeword in gesegregeerde skole. Hierdie skool 

is vir blankes en hierdie een vir die nie-blankes. Hierdie bibioteek is vir die blankes en 

hierdie vir die nie-blankes. Maar ook rondom godsdiens en geloof onthou ek baie sterk 

boksies. Hierdie is ons NG boksie. Almal buite hierdie boksie was half weird en verkeerd. 

Ons het gepraat van die Roomse gevaar en was nogal redelik seker Rooms Katolieke mense 

is nie Christene nie. My ou geel Sondagskoolboek het sommer so in die verbygaan gemeld 

dat mense wat aan die AGS behoort ketters is. Vertaal beteken dit iets soos mense wat 

buite God se wil en selfs genade staan. Ons het dit van medegelowiges gesê!  

Rondom godsdiens was een baie sterk boksie -die een van kerk en wêreld. Die goeie en 

godvresende mense was in die kerk en die slegte mense was buite die kerk. Die kerk was 

God se plek en waar Hy teenwoordig was en buite die kerk is die donker en slegte wêreld 

wat jou wil insleep by verkeerde goed en jou van die Here af wil wegtrek. Die lig was in die 

kerk en in kerkmense en die duisternis buitekant die kerk en in mense buite die kerk. Die 

kerk het natuurlik hierdie verdeling tussen kerk en wêreld aangewakker, want die kerk het 



jou nie geleer hoe om Christen te wees en God te dien in jou daaglikse werk nie. Die kerk 

het jou eerder betrek by kerkwerk- jy moes by die vrouediens jou bydrae lewer of ouderling 

of diaken of sondagskoolonderwyser word. Daar is dus hierdie verder boksies van kerkwerk 

en gewone werk. 

Soms is daar meer as een ding in ´n boksie gesit en vir ons kinders was dit nogal half 

verwarrend. Alles is in aparte boksies en dan sit hulle skielik twee goed saam in een boksie. 

Christelik nasionale onderwys. Godsdiens en onderwys in een boksie. Ek weet van ´n paar 

woorde wat onderwyseres in oomblikke van woede gesê het en wat ons kinders mekaar 

genoem het wat nie in die Bybel gestaan het nie! Politiek en kerk was ook in een boksie. 

Baie ministers in die ou Suid Afrika het sterk in die kerk ook gestaan, was baie keer 

ouderlinge en baie gerugte loop oor oud NG moderators wat ´n oop lyn na die parlement 

gehad het. Apartheid se groot krag het natuurlik gekom toe die kerk en teoloë van die NG 

kerk hierdie godsdienstige rugsteun en goedkeuring daaraan gegee het.  

´n Ander sterk boksie wat ek uit my jong dae onthou is klas. Natuurlik was blankes darem 

van ´n beter klas as mense van ander rasse. So is ons geleer en so het baie geglo. Ons het 

tog die beskawing en die lig van die evangelie na donker Afrika gebring. Tog was daar ook 

boksies vir verskillende klasse onder blanke mense. Mense met grade of naskoolse opleiding 

en geld was in ander boksies as hulle wat nie grade en geld gehad het nie. Ons meng nie 

met hulle nie. Hulle is nie ons klas mense nie. 

Ek dink ek het veilig gevoel in die wêreld van boksies. Dit het vir my vastigheid en sekerheid 

en sekuriteit gegee. Ek het later besef my sterkste boksies het ek self vir God en geloof 

uitgehou. Goeie dinge het met goeie mense gebeur en slegte dinge met slegte mense. As jy 

geglo het, sou alles altyd olraait wees. God seen goeie mense en straf slegte mense. Daar 

kan net goeie mense in die kerk wees. Jy kon nie ´n goeie mens wees as jy nie by die  kerk 

ingeskakel het nie. God is by kerkmense en mense wat glo, maar Hy is verseker nie by 

mense wat nie glo of nie by die kerk ingeskakel is nie.  

Toe kom breek God en die lewe my boksies af: 

 Die eerste episode wat in my lewe gebeur het wat my boksies van God en die lewe kom 

afbreek het, was toe my pa op my derde jaar op universiteit sy plaas op ´n bankveiling moes 



sit en my ouers alles verloor het. Skielik het my boksies nie sin gemaak nie. Hier gebeur iets 

baie slegs met iemand wat ´n goeie mens was en altyd by die kerk betrokke was en altyd 

ander mense gehelp het. Wat elke dag getrou sy stiltetyd gehou het. Here, het my hart 

geskree: slegte dinge moet met slegte mense gebeur- nie met goeies en gelowiges nie! 

Die tweede episode is toe my kamermaat op universiteit in die Desember vakansie in 1991 

in ´n motorongeluk sterf. Hier was ´n jong mens van 21 wat so baie vir ander mense kon 

beteken as jeugleier en predikant en skielik word hy weggeruk. Ek kon nie sy boetie 

antwoord oor die groot plan van God agter sy ouer broer se dood nie. Ek kon nie daardie 

groot plan sien nie. 

Ek het op Malmesbury gekom baie sterk in die NG boksie. Ek het tog maar net saam met NG 

mense studeer. In Darling waar ek grootgeword het, was daar eintlik maar net NG mense. Ek 

het ongelooflike mense van ander kerke en denominasies ontmoet hier op Malmesbury en 

dit het my uit my NG boksies laat uitklim en laat besef dat wat die belangrikste is, is nie my 

denominasie nie, maar God se koninkryk. As jou oë daarvoor oopgaan, ontdek jy wonderlike 

kinders van die Here in ander denominasies en selfs buite die kerk.  

Ek het ook besef God is klaar by alle mense. Nie net by Christene en kerkmense nie. 

Openbaring 3 beteken vir my God staan by die deur van elke mens se hart en klop. Almal 

het nog net nie Sy klop gehoor en die deur vir Hom oopgemaak nie. Ek het altyd gedink ek 

moet God na ander mense wat nie glo nie, neem. Ek moet Hom indra in hulle lewens en dan 

sal Hy by hulle wees. God is egter het ek later besef, klaar by hulle en reeds betrokke en aan 

die werk in hulle lewens. Ek en jy moet hulle net help om daardie teenwoordigheid van God 

en Sy klaar omgee vir hulle te ontdek. Die dag toe ek tog in standerd sewe my lewe vir die 

HERE gegee het, het ek ontdek Hy was al lank teenwoordig en besig in my lewe voordat ek 

by daardie punt van oorgawe kon kom. 

Ek dink deur my jare in die bediening het God ook sekere gebeurtenisse gebruik om my 

boksies oor Hom en mense en die lewe af te breek. Ek het gesien dat die kerk nie hier is en 

die wêreld daar nie- ek het besef die kerk is ook in die wêreld en dat veral baie van die 

wêreld in die kerk is. Ek het dit eerste in myself en in kerkmense om my gesien. Ons kan 

almal maar goed skade aanrig as ons wil. En ons het almal foute en is ver van volmaak af. 

Die Here het veral rondom traumatiese sterfgevalle baie van my boksies oor Hom en die 



lewe afgebreek. Ek kan nie verklaar hoekom ´n pa van 27 met klein kindertjies in ´n 

skietongeluk sterf nie. Daar is nie ´n boksie daarvoor nie! Ek kan nie verklaar hoekom ´n 

agtjarige seuntjie aan kanker sterf nie. Daar is nie ´n boksie daarvoor nie!  

Die probleem: 

Ek dink die grootste probleem hoekom ons vandag nog in boksies oor God en mense 

vasgekeer raak, die feit is dat ons dink ons lewensdoel is om al die misteries oor God en die 

lewe op te los en antwoorde en verklarings daarvoor te kry. Ons dink ons moet alles en 

almal in boksies sit. Hiermee het Rob Bell my baie gehelp. Dis soos CSI Miami. Daar is 

iemand se lyk op die kaai by die hawe gekry. Daar kom hierdie man aangery. Sy hare is rooi 

en hy het ´n baie cool sonbril op. Die man wat klaar daar is met die blou CSI windbreaker 

vertel hom die dooie man was ´n matroos wat die volgende dag sou uitgaan op see. Die man 

met die donker bril en rooi hare kniel dramaties, haal sy sonbril af en merk droogweg op: I 

think this sailor didn´t make it to sea! Hoekom kyk ek en jy die episode verder? Ons wil die 

mystery opgelos sien oor hoekom hierdie dooie matroos op die kaai lê!  

Ek het begin vra of ons alles en almal in boksies, of kompartemente moet sit. Is dit nie juis 

sleg vir ons lewens en ons geloof nie? 

Ek glo dit is. Ons sien in Job al een van die sienings rondom wysheid is juis dat ons nie alles 

van God en die lewe kan begryp of selfs behoort te begryp nie. Ons het dit gelees: "Kyk U 

met die oë van ´n mens? Sien U dinge soos ´n mens hulle sien?" (Job 10)  "Kan jy begryp wie 

God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat dieper is as hoër is 

as die hemele. Hoe kan jy daarby uitkom? Dis is kennis wat dieper is as die doderyk. Hoe kan 

jy dit bereik? Dit strek verder as die aarde, wyer as die see. "(Job 11)  Hoekom sê God aan 

die einde van Job dat sy vriende verkeerd gepraat het? Hulle het hierdie boksie geloof 

gehad. Hier is een voorbeeld: Bildad in Job 8. Hy sê aan Job: "Hoe lank gaan jy nog so praat? 

Jou woorde kom soos ´n orkaan. Sal God die reg verdraai, sal die Almagtige verdraai wat reg 

is? As jou kinders teen Hom gesondig het, het Hy hulle vir hulle oortredinge gestraf. As jy na 

die wil van God vra en die Almagtige om genade smeek, as jy vlekkeloos is en reg het, sal Hy 

jou weer in SY sorg neem en jou gesond in jou huis terugbring." Boksie- geloof. Job, jou 

kinders en jy het gesondig. Daarom is hulle almal dood en jy is siek weens jou eie of jou 



kinders se sonde. Slegte goed gebeur met ander woorde met slegte of sondige mense en 

goeie goed met goeie of vleklose mense. 

Jesaja 55:8 sluit by die gedagte aan dat God ´n misterie is. God is a mystery: "My gedagtes is 

nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, soos die hemel hoër is as die 

aarde, is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes."  

Paulus skryf hierdie ongelooflike dinge oor God en mense se geloof in Romeine 1-11. As 

daar een ou is wat van God en God se plan met mense en die wêreld uitgemaak het, dan 

was dit Paulus. En wat skryf hy aan die einde van 11 hoofstukke teologie? ´n Lofprysing oor 

die misterie en grootheid van God. Ek skryf nie, wil Paulus sê hierdie klomp teologie om die 

geheimenis, die mystery van God op te los nie, maar om dit te bevestig. Op die ou end bly 

Hy misterie en ons klein. 

 

Ten slotte: 

Dit het my ontsaglik bevry toe ek agterkom dat my doel en plek as predikant nie is om vir 

mense al hulle vrae, al die misterie oor God en die lewe op te klaar nie. Ek kon dit in elk 

geval nie doen nie.  Ek lees hierdie week hierdie aanhaling gelees wat my bevryding mooi 

vasvang: God is a question without an answer, God is a mystery without a solution.  

As die doel van jou en my lewe en die kerk nie is om die misterie van God en die lewe vir 

mense te probeer op los en te verklaar nie, wat is ons doen dan wel? Rob Bell help my 

hiermee: "We are here to create spaces where people can sit in the mysteries of life and of 

God." Ons moet die ruimtes skep waar mense kan sit en tot rus kan kom en kan deel oor 

wat hulle ervaar van die misterie van God en van die lewe. 

Vul ons dit nie met angs en onsekerheid as God en die lewe hierdie misterie is nie? Ons 

boksies al is hulle vals, hou tog sekerheid in. 

Nee, dat God en die lewe hierdie misterie is hoef ons nie met angs en onsekerheid te vul 

nie.  God het iets van die geheimenis van WIe Hy is en Sy plan vir die wêreld reeds vir ons 

gewys. In Kolossense 2:2 skryf Paulus: "My doel is dat hulle (die gelowiges in Laodicea 

bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na 



diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis (the 

mystery) is Christus en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind." Daar 

is baie dinge van God wat dalk bo jou en my begrip en verstand is. Maar Hy het ons die kern 

van dit alles kom wys. In die lewe en veral die kruisdood van Sy Seun het Hy ons Sy hart en 

Sy gesindheid teenoor jou en my en alle mense kom wys. Om te red en te genees en nie af 

te breek en te verwoes nie. Die God wat altyd iets van hierdie misterie sal wees, wat nooit in 

ons boksies sal of hoef in te pas nie, is die Vader van ons Here Jesus Christus. Ons sekerheid 

is nie in wat en hoeveel ons weet van God en die lewe se vrae nie. Ons sekerheid is in Sy 

teenwoordigheid by ons. Daarom het die Seun van die Vader ons self belowe: Ek is by julle 

elke dag en elke omstandigheid, tot die voleinding van die wêreld. 

Omhels die misterie van God en die lewe. Laat los jou boksies oor Hom en mense en die 

lewe. Leef vry in verhouding met Hom wat jou liefhet en SY Seun, Sy beste, vir jou geoffer 

het. Hierdie misterie sweef nie daar bo in die wolke rond nie. Hierdie misterie is jou Vader 

en Hy hou jou vas. Ek kan nou in my eie lewe getuig wat ´n man met die naam van Jeremy 

Taylor geskryf het: A religion without mystery is a religion without God. 

Amen 

 

 

 


