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22 Junie 2014 “Ons vir jou…” Deel 1 
 
Skriflesing  : Matt.10:24-39  
 
Tema: “Ons vir jou …! Volgende Sondag is Deel 2. 
 
Preek   : 
Vanoggend begin ons met ‘n venster oomblik waarin ek vir u iets wil vertel en na gaan laat 
luister aangaande die Walliese volkslied, Swing Low Sweet chariot en Hartland gesing 
deur Bok van Blerk. Ek wil graag vir ons die geleentheid gee om te luister na mense wat 
musiek maak en mense wat sing rondom ‘n saak wat hulle besonder na aan die hart lê. In 
sommige gevalle is daar mense wat bereid is om hulle lewens vir die saak op te offer.  
Walliese Volkslied 
Begin met die Walliese volkslied wat in 1856 geskryf is en wat tydens ‘n rugbytoets teen 
Engeland opgeneem is. Die woorde:   
 
“The land of my fathers, the land of my choice, 
The land in which poets and minstrels rejoice 
The land whose stern warriors were true to the core, 
While bleeding for freedom of yore. 
 
Chorus: 
Wales! Wales! Fav’rite land of Wales! 
While sea her wall, may naught befall 
To mar the old language of Wales” 
 
Speel U tube snit 
 
Na hierdie lied in 2013 gesing is, het Wallis Engeland met 30-3 geklop.   
 
Swing low, sweet chariot 
Wanneer Engeland se rugbyspan speel, is daar by tye oomblikke van passie en 
aanmoediging wat die ondersteuners van Engeland met “Swing low, sweet chariot” lostrek.       
  
Agtergrond van Swing Low: Dit is ‘n Amerikaanse slawelied. Wanneer die slawe  onder 
uiters moeilike omstandighede moed verloor het, het hulle hierdie lied gesing en sodoende 
hulleself herinner daaraan dat daar ‘n eendag sal wees dat die engele hulle sal kom haal 
en hulle uit die duisternis van hulle bestaan sal verlos. Fliek –“12 Years a slave”.  
Hierdie lied het in die laat 80’er jare ‘n rugby lied van Engeland geword en wel agv 2 
geskiedkundige oomblikke.   
 
In 1980 wen Engeland die destydse 5 Nasie kampioenskap vir die eerste keer in 23 jaar 
en wel onder kapteinskap van Bill Beaumont (Van Lancaster). Dit was so half ‘n “flash in 
the pan” en die res van die dekade bly die Engelse span sukkel tot so mate dat voor hulle 
laaste wedstryd teen Ierland in die 1988 seisoen, 15 van hulle laaste 23 wedstryde verloor 
het. Op daardie stadium kon die Twickenham skare hulle Engelse span die laaste 2 jaar 
net 1 drie sien druk! Dit is in 1988, Twickenham, halftyd en Ierland is 3-0 voor. // Die 
tweede helfte druk Engeland 6 driee om 35-3 teen Ierland te wen. Drie van die driee word 
kort na mekaar gedruk deur Chris Oti, ‘n debutant en swart speler van Negerse afkoms. 
Na Chris Oti se eerste drie, het ‘n klein groepie in die skare spontaan die gospel lied 
“Swing low…” begin gesing. Na die derde drie het die hele Engelse skare “Swing low” 
gedreunsing!   
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Die volgende tuiswedstryd was teen Australie en ‘n nuwe jong kaptein Will Carling se 
inspirende spel en leierskap het Engeland ‘n nuwe era ingeneem. En “Swing Low” is 
vandag sinoniem met Twickenham en Engelse rugby.       
 
 
Afrikanerhart 
‘n Paar jaar gelede tree ‘n Afrikaanse sanger na vore met liedere wat die Afrikaners se 
patriotiese hart warm laat klop. Bok van Blerk. Verlede jaar was daar ‘n musiekblyspel 
“Ons vir jou…” in die Arts Cape o.a. aangebied. Sommige van Bok se liedere is ook hier 
gesing. 
 
Ek speel graag vir u ‘n snit uit “Hartland” van Bok van Blerk. 
 
Daar is sake waarvoor ons alles sal wil gee.  
 
Die teks: 
 
Ons teks is een van 5 kerngesprekke wat Jesus met Sy dissiples voor Sy hemelvaart 
gehad het. In hierdie gesprek praat Jesus oor die realiteite van die uitstuur van die 
dissipels na en in ‘n wereld wat nie Jesus-vriendelik is nie. 
   
3 Dinge wat gebeur wanneer jy kies dat Jesus Christus jou Here is.  
 
1.  Ek skaam my nie meer vir die Here Jesus Christus nie (verse 26.27) 
 
Jy sal vir jou moet uitmaak waar jy staan, wie jy is en wat jy bereid is om te verduur. Jou 
lojalteit gaan getoets word en jy sal jou moet gereed maak vir verskillende vorme van 
keuses.  
 
Iemand wat deur Jesus Christus aangespreek is en gelowig op God se genade in sy/haar 
lewe reageer, sal beslis voor keuses gestel word. En die braafgeit om Jesus Christus te 
volg en die regte keuses te maak, sal jy nie in jouself vind nie, maar in jou omgang met 
God. Die omgang met die geloofsgemeenskap wat Hy om jou beskik (Familie, kleingroep, 
gemeente) gaan jou baie help.   
 
Barth maak ‘n toespraak in 1935 oor “Ja”. Hy het hom baie sterk daaroor uitgespreek dat 
die kerk van Jesus Christus baie meer duidelik “Ja” moet sê. Nie ‘n selfvoldane “Ja” nie, 
maar ‘n “Ja” wat van die wonder van Gods genade getuig. 
 
Hierdie “Ja” sal as getuienis dien, maar kan ook die prysgawe van goeters of posisie 
wees. Maar die tipe Ja sal die kerk weer as ware kerk hoorbaar en geloofwaardig maak. 
 
Dietrich Bonhoefer oor geloof en gehoorsaamheid. “Net hulle wat glo, is gehoorsaam en 
net hulle wat gehoorsaam is, glo waarlik.” 
 
2.  Jy sal agterkom dat daar konflik kom wanneer ek vir Jesus Christus leef. (verse 16, 26, 
34) 
 
Ons gaan soek nie konflik nie, maar wanneer ons die Evangelie leef, sal daar konflik kom. 
Die swaard, of die wet of weerstand sal kom. Jesus waarsku maar net dat Sy volgelinge in 
‘n lotsverbintenis met Jesus is. Neem jou kruis op… 
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Onvrede in enige tipe verhouding sal ‘n realiteit wees. Daar kan selfs in die mees naby 
biologiese of kultuur verhoudinge skeiding kom. ‘n Vrou het jare gelede vir haar man gesê: 
Ek dink jy sal jy moet kies of jy Jesus of drank wil aanbid.  
 
3.  Jy sal ook agterkom dat die Vader jou op ‘n besondere manier beskerm (verse 28, 29, 
31, 32 
 
Jesus Christus gee vir die dissipels van Hom ‘n ordentlike klomp padkos: 

 Gee die nuwe verstaan van die dood. Kies teen dit wat jou geestelik sal doodmaak, 
en wees liewer bereid om jou aardse lewe af te lê.   

 God se besorgdheid en Sy beloofde teenwoordigheid oor elke aspek van jou lewe 
word verklaar. Hare en mossies. 

 Jesus sal vir jou intree. Eer Hom en leef gehoorsaam aan Hom. Hy sal vir jou intree 
by die Vader. Ander sal jou in die steek laat, maar Jesus nie.  

 
4. Algemeen 
 
Vanoggend ‘n “venster” oopgemaak oor hoe mense hulleself en eintlik hulle bloed vir hulle 
land en sport sal gee. Hulle verklaar op verskillende maniere hoe passievol hulle oor 
“sake” dink en voel. Kom ons laat ons vanoggend toets. Aan Wie of aan wat is jou hart op 
die oomblik, in hierdie ritme van jou lewe, uitverkoop? Vir wat of w/Wie sing of sê jy 
allereers: “Ons/ek  vir jou…” 
 
Pousering vir refleksie: Jesus wil vanoggend vir jou sê: 
“Ons vir jou…” Ons, God 3 Enig vir jou. En as jy dan vir God gekies het, leef jou getuienis 
met elke vesel/greintjie wat in jou glo!: Jy en ek gaan met tye tot die uiterste toe getoets 
word. MAAR: God 3 Enig verklaar: Ons is vir jou, want jy is myne en ek sal jou kom en 
gaan onder my vleuels hou totdat Ons jou weer kom haal. Amen. 
 
Gebed  : 
 


