
Jan Steyn preek 16 Februarie 2014. 

Tema: Liggaam, ganse en jumpers! 

Teks: Romeine 12 

 

Eerste prentjie: Inleiding: Romeine 12 vers 4 en 5: Die liggaam 

Rick Warren het gesê een ding is altyd waar van die kerk: We is stronger than me. Ons is sterker as ek. 

Hierdie volgende video clip wys dit baie mooi: 

Begin met video clip van beautiful animation about teamwork op You tube. Wat sien julle? As krappe of 

miere of pikkewyne saamstaan kan hulle die gevaar afweer.  Saam is hulle sterker as wat hulle op hul eie is. 

Dis ook waar van kerk. Paulus gee prentjie van liggaam. Kerk is Jesus se liggaam. In liggaam is daar baie dele 

en elkeen ander funksie of doen iets anders. Oog kyk, oor hoor, neus ruik. Maar al is hulle verskillende dele 

met verskillende funksies is hulle deel van een liggaam en dis hoekom menslike liggaam so goed werk. Ek ruik 

met my neus iewers brand iets en die boodskap gaan na my brein toe wat vir my sê hier is gevaar en die 

boodskap gaan af na my voete dat hulle moet begin hardloop om my weg van gevaar af te kry. Dele van 

liggaam werk dus saam en het mekaar nodig om te kan werk.  

So ook kerk- ons het verskillende gawes- sommige mooi sing, ander leer ons van Here en Bybel, ander help 

graag mense soos Kansa-mense wat mense help siek is met kanker. Maar ons is deel van een liggaam die kerk 

of gemeente en ons moet mekaar help en ondersteun.  Vir Jesus is ons liefhê en ondersteun van mekaar so 

belangrik dat Hy in Johannes 13 vir ons sê dat aan ons liefde vir mekaar mense sal sien dat ons Sy dissipels of 

kinders is. Wie ons is kinders van die Here is, ook teenoor mekaar, is soveel  belangriker as wat ons alles doen 

in die gemeente. Mense buite die kerk word getrek na kerke of gemeentes waar die mense vir mekaar omgee, 

tyd het vir mekaar en mekaar liefhet. 

Tweede prentjie: Ganse  

As ganse vlieg, altyd in v-formasie. Hoekom? As gans vlerke klap skep dit lift- lugstroom vir een net agter hom 

of haar vlieg- kan so 70% verder vlieg as alleen.  As voorste gans moeg word- hy werk die hardste- niemand 

wat hom trek, val hy terug in v en ander gans neem oor aan die voorpunt. Die ganse wat so in v-formasie vlieg 

honk om die wat voor is aan te moedig om hulle pas te hou. (Maak gou vir my geluid van hoe ganse maak as 

hulle honk- een, twee, drie!)  As een van ganse siek word of geskiet word, val twee ganse uit formasie en gaan 

grond toe saam met daardie een tot beter word of sterf. Dan kry hulle ander groep om mee saam te vlieg 

totdat weer by eie groep kom. 



As ons as kinders van die Here saam met mekaar stap lig ons mekaar op- ons kan so baie verder gaan as op 

ons eie. Dan is ons soos ganse wat in mekaar se lugstroom vlieg. Partykeer word die voorste ganse  ons leiers 

moeg- bid vir hulle, help hulle, werk saam met hulle. Ganse honk om mekaar aan te moedig. Hoe honk ons om 

mekaar te bemoedig? Wees bly as iemand bly is of iets goeds met hom of haar gebeur. Wees hartseer saam 

met iemand wat hartseer is of groot verlies gely het. Wees soos die ganse wat sal bly by die een wat siek is of 

net nie die krag het om aan te gaan nie. Stop by iemand wat swaarkry en vlieg dan verder saam met hullle. 

Kinders van die Here vlieg in v-formasie- so dra hulle mekaar en ontdek hulle die krag van die v of hulle 

saamwees in die Here. 

Derde prentjie: Jumpers:  

Wat is hierdie goed? As in winkelsentrum en jy drentel en jou ma wil vinnig beweeg sit sy die klampe van 

hierdie goed aan jou ore en vat die ander punt in haar hand en sê: Nou gaan ons vinnig stap,  nou gaan ons 

move! Is dit waarvoor dit bedoel is? 

Nee, jumpers word gebruik by karre.  As jou kar die oggend nie wil start nie dan roep jy die buurman- myne is 

oom Marius. Oom Marius, kom tog gou met jou jumpers- my kar is morsdood.  Ek dink ek het gisteraand die 

ligte aan vergeet. Dan stoot ek my kar uit garage sodat my en oom Marius se kar neus teen neus. Sit twee 

punte van jumpers op my battery en twee op sy battery.  Die krag en energie in oom Marius se battery gaan 

dan deur my battery en my kar kan weer vat.  

Ons moet as kinders van die Here ook soos jumper kabels vir mekaar wees.  As jy nie energie en krag het nie is 

ek soos jumper kabels wat vir jou aanmoedig en weer nuwe krag gee sodat jy kan aangaan en weer op die 

Here vertrou. Kyk bietjie rond in die kerk vandag- is jy bietjie moeg en moedeloos en af? Hierdie hele kerk sit 

vol jumper kabels waardeur die Here weer vir jou nuwe krag en energie en moed wil gee.  Vra vir jouself- wie 

om my is moeg en moedeloos of baie siek- vir wie kan ek in die komende week die Here se jumper kabels 

wees? 

Slot: Believers are belongers: 

Oom Rick Warren het eenmaal gesê: Believers are belongers. As jy in die Here glo en Sy kind is behoort jy aan 

Hom. Maar as jy aan die Here glo en aan Hom behoort behoort jy ook aan al die ander kinders van die Here 

wat vanoggend hier om jou sit en in die hele wêreld. Ons is die liggaam van Jesus, ons is die ganse wat in v-

formasie vlieg, ons is bedoel om God se jumper kabels vir mekaar te wees. Die dag toe ek my lewe vir Jesus 

gegee het het Hy vir my plek in die hemel gegee. Maar toe ek die dag my lewe vir Jesus gegee het , het Hy ook 

vir my op aarde plek gegee. As deel van Sy liggaam, as deel van Sy familie, as deel van Sy huisgesin, as deel van 

Sy kerk.  

Amen 


