
Sondag 17 Junie 2012 
 
Skriflesing  : 2 Kor.4:16 tot 5:10 
 
Tema: Om op reis te wees… of nie.    
 
Preek: 
 
Inleiding: Die afgelope tyd is daar verskeie lidmate in Swartl Noord deur 
besonder moeilike gebeure. Dit is deurgaans so. 10 Dae gelede bel ‘n lidmaat 
my en kommunikeer sy deernis vir ons as leraars wat binne hierdie omgewing 
leef waar mense erg getraumatiseer is. Die persoon is uiters musikaal en nooi 
my om daar by sy huis in ‘n stoel te kom sit, niks te se nie, en hy sal vir my 
musiek maak! 
 
My bede is dat u vanoggend, indien u in die oog van die lewensstorm is, dat die 
teks vir u sal musiekmaak!    
 

1. Aktualisering oor “om op reis” te wees of te gaan 
 
Voorbereiding: Mense werk verskillend. 

 Dat jy gaan  * (Sommiges is hierdie punt die laaste) 
 

 Tyd wat jy daarvoor kan uitsit 

 Waarheen 

 Middele 

 Reisgenote 
 

 Dat jy gaan  * 
 
Die reis as sulks: 

 Lekkerte, opwinding en die romantiek 

 Gebrokenhede (wreed ontnugter) 
 
Maar elke reis het ook ‘n unieke fokuspunt. (Besem voorbeeld) 

 GPS 

 Reisgenoot 

 Die afstand 

 Die eindbestemming 
 
Die aankoms: 

 Heeltemal anders as voorgestel 

 Oortref verwagtinge 

 Soos wat jy gedink het 
 
Terugblik: 3 tipe reisigers 



 

 Afkyker (Voetpad, die aardse, die sigbare) 

 Opkyker (Verwondering, sterre en die klimaat, die ontasbare)  

 Rondkyker (Kyk ver en naby) 
 
MAAR, die belangrike: Elke reis het ‘n begin en ‘n eindpunt.  
 
2. Die teks wil ons hiermee help. Die begin en die einde. (Teks-orientering). 

Die teks wil van ons rondkykers maak. Terug en vorentoe 
 
Terug: 2000 Jaar gelede 
 
Vorentoe: Eendag op die wolke 
 
Ons is hier tussen-in.  
 

3. Die vrug van die her-orientering 
 
Erens het jou en my persoonlike reis begin.  
Jou geboortedatum is die begin van jou biologiese reis. Wat ‘n besondere reis is. 
Maar ‘n reis sonder diepte en werklike innerlike vrede.  
 
Maar “kerkmense”, Christene, kinders van die Here is mense wie se reis êrens 
nuwe betekenis gekry. In ‘n verhouding met God, na bekering en bekerings wat 
volg begin die reis betekenisvol en uiters waardevol raak. Want Jesus se koms 
na die aarde se bdoeling was en is steeds, dat elke mens ingenooi sal word na ‘n 
na ‘n sinvolle reis op aarde.    
 
Wanneer ons God se reisgenote word sien ons in die Woord en in die gelese 
teks:  
3 Lyne. 

 Word geleer om ons krampagtige greep op die sigbare en aardse te laat 
skiet. 

o Materialisme: Koop nie meer en maak nie meer bymekaar asof ons 
vir altyd hier gaan wees of die goeters gaan saamvat nie. 
Matt.6:24-34 

o Prys mekaar nie meer net wanneer ons verganklike medaljes wen, 
maar waardeer mekaar bloot vir wie ons is. (1 Sam.16:7)  

o Angstigheid oor verswakking en oud word kry perspektief (Pred en 
oom Jannie se getuienis) 

 

 Word geleer om die onsigbare en dit wat nog kan wees te omarm as ‘n 
werklikheid. (Hebr.11:1) 

o Droom 
o Ideale 
o Glo die beste van ander al sou dit anders blyk te wees 



o Om te glo dat mislukkings die voorportaal van ‘n nuwe 
begin/uitdaging kan wees 

o Dat niks wat hier gebeur toevallig is nie, maar wel binne God se 
vermoee is om in alles uitkoms te gee.   

 

 Word geleer van aardse nugterheid: Simptome daarvan. 
o Om nie jou eie vermoeens te oorskat nie. (Kol.3:12-17) 
o Om oudword met humor en realisme in die oë te kyk. 
o Om te besef dat jy nie noodwendig die een oog in die land van die 

blindes is nie. (vra kinders oor idioom) 
o Om ‘n lewe van eenvoud te leef (Pieter G se getuienis) 

 
MAW: Rondkykers, reisigers word voorberei en gebrei om: 

 Die reis met geloofsmoed aan te pak. 

 Om te begroot vir voor- en teenspoed. 

 Die reis aan te pak sodat ons kinders met hulle oe by ons kan leer.  

 Sodat kinders met respek en waardering behandel sal word.  

 Die lewe as ‘n besondere geleentheid aan te pak. 

 Jy is een van baie. (God gee ander mense om jou dat jy …) 

 Die lewe en die lewe hierna met albei arms aan te gryp. 

 Te weet jy is op reis. Tydelik. Tentbewoner.  
 
Afsluit: 
 
Die teks herinner ons dat: 
 
Die Woord en die HG ons kospakkies vir die reis inpak. Word genooi om by 
Hom tot rus te kom. Hy wil vir jou musiek maak. 
 
Lees weer die teks. ( Wys dit op die bord) 2 Kor.5:5 
 
Dis vandag Vadersdag. Jou en my vaderskap is alleenlik die moeite werd 
wanneer jy jou kind oor hierdie lewensreis aan die hand van die teks onderrig. 
Wanneer jou kind jou lewe as ‘n reisiger kan lees. Iemand wat in ‘n verhouding 
met Jesus Christus leef. Iemand wat die lewe nou as ‘n kosbare geleentheid in 
God se diens sien en wat jouself deurgaans voorberei vir wanneer ons hemel toe 
sal gaan. Dan is jy ‘n pa duisend!!! 
 
Gebed  : 
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Verwelkoming 



 
Rus 
 
Gee die groeplede geleentheid om bietjie te vertel: 

 Watter uitdagings die afgelope tyd die meeste energie vereis. 

 Wat is daar wat hulle graag wil vier of net sommer oor dankbaar is.   
 
Herinner mekaar dat julle in die teenwoordigheid van die enigste lewende-omgee 
God is en dat julle dankbaar is dat julle in Sy besondere genade en seën deel. 
 
Sing: Lied 201:1,2 
 
Hoor: Lees Deut.6:4-9 en 2 Kor.4:16 tot 5:10  
 
Laat die individue nadink oor dit wat God uit die Deut 6 teks aan hulle persoonlik 
wil oordra.  
 
………………………………………………………………………………………………  
 
Laat die individue nadink oor dit wat God uit die 2 Kor. teks aan hulle persoonlik 
wil oordra.  
 
………………………………………………………………………………………………  
 
 
Laat groeplede met mekaar deel oor dit wat hulle individueel in die teks ontdek. 
 
………………………………………………………………………………………………  
 
 
Doen/leef 
 
Wat het ek nuut besef oor God se bedoeling met my/ons vanuit die teks?   
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Hoe raak hierdie teks my daaglikse lewe? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Sleutelworde: 

 Boodskappers 

 Reisigers 
 
 
 



 


