
        19 Augustus 2012 
        Getuienis seisoen 
        Nasionale Bybel Sondag 
        Elkana se besoek 
 
Skriflesing  : Spreuke 9:1-6 
 
Tema: Om met “Wysheid” in ‘n verhouding te wees! 
 
Preek   : 
 
Wil graag vir die kinders ‘n storie vertel (kyk maar hoeveel kinders daar is):  
 
Daar was ‘n tannie wat op die rand van die dorp gewoon het. Tannie Wysie. 
Alhoewel dit op d1e rand van die dorp, was, was dit langs die hoofroete oppad 
Kaap toe.  Mens het haar huis maklik raakgesien. 
 
Kleinerige huisie, maar stewig gebou. Om haar huis was ‘n tuintjie met vrolike 
blomme en koeltebome vir die somer. In die winter het haar groot kaggel amper 
heeltyf gebrand. In die huis was daar ook ‘n Agga stoof waarop sy die heerlikste 
vars brood gebak het en haar wintersop warm gehou het. 
 
Sy het gereeld vir mense wat verbygestap het ingenooi en vir hulle van haar vars 
brood en beskuit aangebied. Die brood, vars plaasbotter en konfyt was ‘n 
absolute wenner, om nie eers te praat van die geur van geroosterde koffiebone 
nie. En kon sy nou lekker stories vertel. Sommer so tussen die geeet en gekuier 
het sy die interresantste stories en vertellinge gehad. Snaaks, elke keer as sy so 
storie vertel het, het dit gevoel, wanneer jy baie dors is, en jy herelike koel water 
drink. Jy wil amper sê: “Dit was nou so nodig”. Die wat eenkeer by haar gekuier 
het, het weer gekom.  
 
Daar was mense wat by haar verbygestap het. Want, hulle was net te besig. 
Hulle het regtig  nie tyd gehad om in te loer en bietjie te gaan kuier nie. Hulle het 
elke dag verskriklike belangrik dinge gehad om te doen. Hulle het wel by ander 
mense in die dorp gehoor van tannie Wysie, maar party party het vir hulleself 
gese dat hulle beslis nog daar wil gaan inloer. Ons sal nog! So af en toe was 
daar iemand wat ingehardloop het, maar dit was vinnig en eintlik was hulle harte 
by hulle werk en alles wat nog gedoen moet word. Ag en hulle het eitlik nie weer 
gekom nie.//  
 
Haar deur was oop vir almal. Dis nie dat sy party mense nie daar wou hê nie. 
Almal was welkom. Maar, helaas.   
 
Net die wat daar was, wat gaan sit het, die brood geproe het, geluister het na 
tannie Wysie se stories, hulle het weer gekom. Met hulle het daar iets gebeur. 
Hulle het iets verstaan en ervaar wat tannie Wysie met hulle wou deel.  



 
 
Die teks: 
In die teks sien ons dat Salomo Wysheid as ‘n vrou voorstel. ‘n Goeie vrou wat ‘n 
fees aanbied en mense uitnooi om daarin te kom deel. Sy het soveel om te bied 
vir die wat na die fees sou kom.  
 
Ons sien tog ‘n ooreenkoms in hierdie fees en Jesus se gelykenis van Luk.14:15-
24. Baie is genooi, maar sommiges kom nie daarby uit nie. Sommige genooides 
het ander prioriteite of is te besig of die aandag word na iets/iemand anders 
afgelei 
 
‘n Stukkie verduideliking van die Simboliek in die teks: 

 Pilare dui op solied, vorstigheid (eenvoudige mense se huise had nie 
pilare nie).  Die huis staan vas, onwankelbaar. Ewigheidswaarde kan aan 
die “huis” gekoppel word.  

 7 dui op die voltal. ‘n Huis wat sinvolle, genoegsame en volledige 
inwoning bied. Die plek/huis waar daar begeleiding plaasvind wat oor en 
oor die moeite werd is. 

 Die fees is ‘n “oop en ruimhartige uitnodiging” – Uitstuur van 
boodskappers na die hoogste plekke – dat ALMAL kan hoor.  Nie 
eksklusief nie.  

 Vleis en wyn is die 2 komponente van ‘n fees wat op hoë geestelike 
waarde/goedere dui. Bevestig dat die nie ‘n fees van wellus en  
morsigheid gaan wees nie.  

 Vs.4: Kom, die wat nog moet leer. Die oorspronklike teks:  “eenvoudiges” 
“nog verstandloos”, wie gebrek aan hart het”. Alhoewel die fees ‘n oop 
uitnodiging is, is die teikenmark die wat: “nog moet kom leer”.   

 
Twee prominente waarhede wat ons hier oor Wysheid aantref is: 

 Element van Feestelike gasvryheid  

 “Leer”-omgewing. 
 
Vir die oomblik kan ons vs. 7,8 by haak, bloot omdat Ligsinnig en Verstandig 
die 2 teenoorgestelde eienskappe is waarvan die een Wysheid omarm en die 
ander dit wegstoot.  
 
Hoe weet ek of ek ligsinnig of verstandig is? Een van die gebeure wat 
ligsinnigheid of verstandig wees uitwys, is hoe kritiek hanteer word. 
 

 Kritiek doodpraat of ignoreer laat niemand anders toe om jou te vorm nie - 
ligsinnig 

 Luister na kritiek, gee aan jou die geleentheid om te groei in wysheid - 
verstandig 

 
Dwaasheid:  



Gesteelde genot sonder verantwoordelikheid. Dwaasheid boots graag wysheid 
na, maar gewoonlik hou dwaasheid daarvan om in die donker of in die geheim te 
opereer. Want dan niemand of min insette ‘n beperkinge daarop plaas.   
 
Wysheid:  
Wysheid hou daarvan om in die openbaar fees te hou. So feesmaal het net sin 
vir die wat besef dat hulle onkundig is. Maar dit is tog kostelik om te verneem dat 
Wysheid die “leer-omgewing” feestelik inrig!  
Iemand merk op: Wysheid is om in die “nou” te leef. Die beste van die 
geleentheid te maak. Die tyd goed te benut. 
 
Toepassing op nagmaal: 
 
Jy/ons is genooi na die feesmaaltyd waarin God se wysheid aan ons meegedeel 
word. Die oop deur na God se hart en teenwoordigheid word weereens deur 
Jesus Christus hier en nou aangebied. Hierdie nagmaal fokus veral op die 
feestelike karakter van Spreuke 9 waar Wysheid met ons deur die HG wil 
feesvier en ons leer hoe om te lewe. 
 
Daar gebeur soms dinge met ons wat ons verhouding met Wysheid afstomp: 
 

 Finansiele doodloopstrate 

 Die seer van verlies van geliefdes 

 Dinge wat jou met goeie rede oor die toekoms angstig maak 

 ‘n Absolute oorvol program van dinge wat jy wil/moet doen 
 
In die lig hiervan, wil ek vir u ‘n geloofsbelydenis en ‘n wens voorlees wat 
verband hou met Tannie wysie en Spreuke 9. Daarna gee ek jou tyd vir stilwees 
met God. 
 
Geloofsbelydenis: 
Hiermee wil ons in Jesus Christus se Naam bely dat die enigste Bron van 
wysheid, God is. Die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is alleenlik in ‘n 
verhouding met God dat ons die pad van die lewe regtig vind. Spreuke 9:6 veral 
6b. God wil vir ons die lewenswyshede vir die lewe binne die feestelike 
omstandighede van die erediens en die saamwees van gelowiges vertel. Die 
kernstorie vanoggend, word aan die hand van brood en wyn vanoggend 
oorgedra. Mag jy en jou familie vanoggend met ‘n vars stukkie wysheid van hier 
af in die erediens van die gewone lewe instap. 
  
Gebed  : 
 
Nagmaalsformulier 
Tafel gereed: Wanneer ons sing oor die feit dat ons genooi is, dan dink ons aan 
God se gasvryheid. Oopstelling om deel van Hom en Sy teenwoordigheid te 
wees.   



 
Sing oor “Om genooi te wees” Liedb 302:1,4  
Koor  : “Ons is genooide gaste” 
Gemeente : “Ons is genooide gaste” 
 
Gaste kom sit aan die tafel 
 
Gebed 
 
Instellingswoorde 
 
Gebruik die tekens 
 
Lofprysing: Sing Liedb 175:1 
 
Kollekte  : 
 
Slotlied  : Lied 250 1,4,5 “Gods wet vra al ons liefde” 
 
Seëngroet  : M n d g v o HJX’s, l v G, g v d HG 
 

 
Erediens 19 Augustus 2012 

Tema: “Om met wysheid in ‘n verhouding te wees” 

 
Uitdeelstuk vir alle lede van die wyksbyeenkoms/omgeegroep/ kleingroep. 
Toerustingsgeleentheid rakende hierdie teks en tema vir alle 
kleingroepleiers op Sondagoggend 26 Augustus om 08:30 in die konsitorie. 

 
Verwelkoming 
 
Rus 
 
Gee die groeplede geleentheid om bietjie te vertel: 

 Wat op die oomblik die meeste energie vereis. 

 Wat hulle die meeste enerie verskaf.  
 
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. 
Gesels bietjie oor wat julle in die gemeenteseisoene (dit is nou die 
Getuienisseisoen) ontdek het en steeds ontdek. Die preek rondom die 
teksgedeelte sal van Maandagmiddag 20 Aug by die kerkkantoor of op die 
webtuiste beskikbaar wees.   
 
Sing: Lied 176:1 
 



Hoor: Lees Spreuke 9:1-6 (7-12 kan bygelees word, maar 1-6 is die fokus) 
 
Laat die groeplede 2-2 na mekaar draai en laat hulle saamdink oor wat hulle in 
die gelese gedeelte ontdek rondom: 
 
Wysheid: ……………………………………………………………………………….. 
 
Feesmaal: ……………………………………………………………………………… 
 
“Wie nog moet leer” …………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………  
 
 
Laat groeplede in die groter groep deel wat hulle in die teks ontdek het.  
 
………………………………………………………………………………………………  
 
Doen/leef 
 
Wat het die teks van vandag met my persoonlike lewe te make? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Is daar aanpassing/s wat in my lewe gemaak moet word? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Bid ten slotte saam vir sake/persone wat julle aan mekaar voorhou: 


