
Verloop van Erediens Sondag 30 Junie 2013. 

 

Lofprysing en Aanbidding: 

Liedboek 200: 1 en 3: U goedheid Heer kan ons nie peil nie. 

Liedboek 219: 1 en 2: Laat ons sing van ons Verlosser. 

Liedboek 207: 1 en 4: Eer aan die Vader. 

Halleluja 245: 1 en 2: As die lewensstorme 

Liedboek 518: 1 en 2: Voel jy soms of die Here te ver is 

 

Votum: 

Ek wag op die Here, my siel wag, en ek hoop op Sy Woord. My siel wag op die Here meer as wagters op die 

môre. Van ouds af tog het niemand gehoor of verneem nie, geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir wie 

op Hom wag nie behalwe U.  

 

Seëngroet: 

Die Vadergod wat werksaam is vir wie op Hom wag, die Seun wat ons wag en soeke na verlossing beindig het 

en die Heilige Gees wat ons wat op die Here wag nuwe krag en arendsvlerke gee, groet julle met liefde en 

genade en krag. 

Amen 

 

Geloofsonderskeiding: Wandel in Woord en wandel in wêreld. 

 

Wandel in die wêreld: 

Ons staan bietjie stil by die nood rondom ons: 

Blanke armoede: 

Uit statistiek 2010 430 000 uit 4.5 miljoen blankes te arm in tradisionele blanke woonbuurte te bly. 

200 000 in blanke plakkerskampe 

77 blanke plakkerskampe of informele nedersettings rondom Pretoria alleen 

Ook blanke armes in haglike omstandighede in woonwa parke en agterkamertjies 

Wat is die sielkundige effek op kinders wat in plakkerskampe groot word en net daardie lewe ken? 

 

Doulos armoedebediening 2010: 

600 000 Afrikaner blankes as arm geklassifiseer kan word 

Blanke armoede met 150% toegeneem van 1994 tot 2005 

2010 was daar nasionaal 131 000 blanke huishoudings nie voldoende behuising het nie. 

 

 

 



Ons geloofsbelydenis fokus rondom God en SY hart vir ons en ander se nood: 

Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles 

wat Hy geskep het. Die help almal op wat geval het. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here is naby die 

gebrokenes, Hy help die moedeloses. Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk die wat nie meer kan nie. U is 'n 

toevlug vir die armes, 'n toevlug vir die behoeftiges in hulle nood. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. 

Die Here het gehoor. Uit al my benoudhede het Hy my gered. Daarom wil ek  barmhartig wees soos my 

Hemelse Vader barmhartig is. Daarom wil ek goed doen, ryk wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. 

Dieselfde gesindheid moet in my wees wat daar ook in Christus Jesus was. 

Amen 

Ons lied wat aansluit by die geloofsbelydenis is Liedboek 334:1 tot 4: God is liefde juig ons harte 

 

Kollekte 

 

Wandel in die Woord: 

Skriflesing: 2 Konings 6:24-7:20 

Tema: Die brood boodskap wat gedeel moet word. 

Preek 

Gebed 

 

Slotliedere: 

Halleluja 227: 1 tot 3: Laat ons skyn vir Jesus 

Liedboek 488: 1, 3, 4 en 5: Helder skyn ons lig vir die nasies 

 

Seën 

Amenlied Flam 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teks: 2 Konings 6:24-7:20 (Johannes 6) 

Tema: Die Brood boodskap wat gedeel moet word. 

 

Inleiding: 

Hoe voel dit om onder beleg te wees? 

Samaria is hier in 2 Konings 6 en 7 onder beleg van die leërmagte van die koning 

van Sirië. Die mense wat rondom die stad gewerk het soos die boere is as daar 

besef is dat die stad nou beleër gaan word almal in die stad ingebring. Hulle diere is 

natuurlik saam ingebring, want dit het later die kos geword waarvan die mense sou 

oorleef as die gewone kos soos die brood opgeraak het. Ek wonder of ons ons 

vandag in ons kitstyd waar alles so vinnig moet gebeur kan indink in hoe lank so 'n 

beleg van 'n stad kon duur. Die langste beleg waarvan ons weet was toe die 

Egiptenare een stad vir 29 jaar beleër het. Die mense in die stad was gewoonlik so 

ingerig dat hulle wel toegang tot water gehad het. Daarom kon die beleg vir jare 

duur. Dit was hierdie langdurige en uitmergelende proses om letterlik die mense in 

die stad van hongersnood te laat opgee.  Later sou die voorrade binne die stad wel 

opraak, want die beleg het gekeer dat voorrade van buite die stad kon inkom. Die 

stad was beleër deur troepe reg rodom die stad op hierdie sekere afstand te 

stasioneer. Niemand kon inkom nie en niemand kon uitgaan nie. En ons kan ons 

indink, hoe langer die proses geduur het, hoe groter het die sielkundige druk op die 

mense binne die stad onder beleg geword.  

 

Ons sien hoe dit hier in ons gedeelte afspeel. Die mense eet donkiekoppe en 

donkies was vir hulle hierdie onrein diere wat hulle in normale omstandighede 

nooit sou eet nie. Of hulle die duiwemis sou kon eet, kan ons nie raai nie. Dit kan 

wees dat hulle hierdie mis van die duiwe bloot vir brandstof gebruik het deur 

daarvan vuur te probeer maak. Maar wat wel vas staan is dat die pryse wat vir 

hierdie produkte gevra is, net deur die heel rykes in Samaria bekostig sou kon word. 



Mens raak naar as jy dit lees-die situasie het so desperaat geraak dat mense begin 

ooreen kom het om mekaar se kinders te eet! 

 

Miskien het ons almal een of ander tyd in ons lewe iets van hierdie ervaring om 

onder beleg te wees. Om al hoe meer gewurg en gewurg te word deur 

omstandighede dat dit vir jou voel of jy nie meer weet waarheen nie. Dit kan een of 

ander verhouding in jou lewe wees wat net verder en verder in die donkerte weggly 

en al hoe slegter en negatiewer raak en net jou siel al hoe meer skade aandoen.  En 

jy weet eenvoudig net nie meer hoe om dit te verander of beter te maak nie. Soms is 

ons beleg finansieel- hierdie stryd en stryd om onder skuld uit te kom en dit voel of 

jy vordering maak en dan daar duik daar maar weer hierdie krisis op wat jou net 

weer in die put laat teruggly. Dit kan langdurige siekte of eenvoudig die aftakeling 

van die ouderdom wees wat jou net al hoe swaarder en swaarder laat trek en net 

elke dag al hoe meer jou lewensvreugde laat wegsypel. Dalk verstaan ons die 

ervaring van die twee moeders van Samaria wat hierdie verskriklike kontrak moes 

sluit- dat jy in sommige omstandighede so desperaat kan word dat jy op een of 

ander manier optree wat jy in normale omstandighede nooit sou doen nie.  

 

 Die diepste krisisvraag: Hoe kan ek nog op die Here wag? (vers 33) 

Dis die koning van Samaria wat hierdie vraag stel in 6:33: Hoe kan ek nog op die 

Here wag? Een Engelse vertaling lui: "Why should I wait on the Lord any longer?" 

Dis die diepste krisisvraag wat enige mens kan vra.  

 

Ons almal het iewers hierdie woestyntyd in ons lewens waar ons as ons eerlik is, 

ook maar in ons harte vra: Waar is God in my krisis en my nood? Hoe kan ek nog 

op die Here hoop of vertrou? Here, ek bid al jare vir my huwelik, maar dit raak 

slegter in plaas van beter. Here, ek bid al jare dat ek en my kind of ek en my pa 

nader aan mekaar sal beweeg, maar die afstand en die vervreemding raak elke dag 



net groter. Here, ek het so geglo ons sal iewers uit hierdie finansiële krisis kan 

uitkom, maar ek sien geen lig nie. Die wurggreep raak om die waarheid te sê, net 

groter en groter. Here, ek het so gebid vir my familielid se kanker, maar die dokters 

het laat weet die kanker het so versprei dat hulle niks meer kan doen nie. 

 

Wat getuig die Here deur die profeet Elisa aan die koning van Samaria en sy 

mense? Die Here is saam met julle in hierdie woestyntyd. Daarom sal Hy op Sy tyd 

vir julle redding en uitkoms bring. Sy tyd is toevallig môre hierdie tyd. Wat beteken 

Hy het alreeds planne in werking gestel om die uitkoms vir julle waar te maak. 

"What you can't imagine today, God will provide tomorrow." 

 

Onthou dit as jy soos die mense van Samaria in hierdie woestyntyd beland. 

God is saam met jou in die woestyn of jou desperate situasie. Jy is nie alleen 

daarin nie. Hy is ook daar. Al voel of sien of glo jy dit soms nie meer soos die 

koning van Samaria nie.  

 

Die onverwagte uitkoms: 

Die Here bring uitkoms vir Samaria en sy mense op 'n ongewone manier en deur 

verseker ongewone mense. Melaatses was die uitskot mense van die samelewing 

van Israel- hulle was dus buite Samaria se stadspoort ten tyde van die beleg. Hulle 

kon nie tussen die res van die samelewing leef nie, want hulle siekte was gevaarlik 

en aansteeklik. Op hierdie groep mense is neergesien, hulle is beskou as mense aan 

wie God Sy genade onttrek het en wat deur God gestraf was met hierdie 

verskriklike siekte. 

 

Hierdie melaatses buite die stadspoort van Samaria beraadslaag met mekaar. Ons 

het drie opsies: Gaan ons in die stad Samaria in, is ons dood, want daar is nie kos 

nie en daardie volksgenote van ons gaan ons in elk geval seker stenig. Ons is weens 



ons siekte nie tussen hulle welkom nie. Bly ons hier buite die stadspoort is ons ook 

dood, want hier is ook nie kos of middele nie. Al opsie is om na die vyand se kamp 

toe te gaan, want daar is kos. Hulle kan ons natuurlik net doodmaak ook. Maar dis 

die kans wat ons maar moet vat. Daar is geen ander opsies meer oor nie. Die 

melaatses stap toe maar na die vyand se kamp toe. Hulle het niks meer om te 

verloor nie. Dis soos die liedjie Me and Bobby McGee lui: Freedom is just another 

word for nothing left to lose. Dan was hierdie 4 melaatses werklik vry. 

 

Hulle kom by die vyand se kamp maar dit is verlate. Net die feesmaal van kos en 

middele is vir hulle daar gelos. Op een of ander manier het die vyand begin glo dat 

Israel hierdie bondgenootskap gesluit het met magtiger nasies as hulle soos Egipte 

of die Hetiete en dat een van hierdie nasies se troepe op pad was om hulle te kom 

aanval. Hierdie scanario was natuurlik nie onmoontlik nie, want Samaria was baie 

ryk en op een van die hoof handelsroetes van daardie tyd. Hulle sou 'n gesogte 

bondgenoot kon wees. Die Siriese weermag hoor selfs iets in die verte wat soos 

naderende troepe klim en kies die hasepad deur die Jordaanrivier na hulle eie land 

toe. En die melaatses, die mense wat ander gesê het God Sy genade aan onttrek het, 

is die eerste by die feesmaal wat God vir Sy volk uitgesit het. Sonder dat hulle 'n 

vinger of swaard verroer het om dit moontlik te maak. 

 

Die goeie nuus is bedoel om te deel: 

Soos ons almal dalk sou doen, dink die vier melaatses aanvanklik net aan hulself. 

Hulle eet so veel hulle kan. Hulle steek van die juwelierware en middele wat agter 

gebly het weg sodat hulle vir hulself hierdie beter toekoms kon verseker. Maar dan 

kom die innerlike stryd. Hulle kon alles vir hulself hou- hulle volksgenote het hulle 

tog uitgestoot en verwerp en hulle soos iets minder as vuilgoed behandel. Duidelik 

kan die mense in Samaria nie self sien of agterkom dat die vyand se kamp verlate is 



nie. Hulle sou net daar kon bly en soos konings leef terwyl hulle volksgenote in 

ellende krepeer. 

 

Maar dan die uiteindelike besef en besluit in 7:9: Ons maak nie reg nie. Vandag is 

'n dag van blydskap en ons bly sit! Kom ons gaan vertel dit by die paleis van die 

koning. Hierdie is 'n dag van blydskap: letterlik die dag van goeie nuus, die dag van 

die evangelie- van die uitkoms wat God gebring het! En daaroor kan jy nie stilbly 

nie. Walter Breuggemann skryf oor hierdie 4 melaatses: "This is a story of the 

bread of life, told by the least qualified of evangelists." Onthou ook: hierdie 

melaatses hoef nie een of ander boodskap uit te dink nie. Hulle gaan vertel net by 

die wagte van die stad oor wat God vir hulle gedoen en gegee het. 

 

Iemand skryf dat die oordra van die goeie nuus van die evangelie eenvoudig die 

getuienis van een bedelaar aan die ander is van waar ek brood gevind het. Ja, dit is 

waar dat mens nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord uit die mond 

van God. Maar die Here weet ons kan ook nie sonder brood lewe nie. Daarom kom 

herinner hierdie verhaal ons ook maar weer dat God ook vir ons fisiese behoeftes en 

nood omgee. Nie net vir ons siele en ons gees nie. 

 

Die boodskap wat ons moet oordra is een van die bedelaar wat brood gevind 

het. Maar ons bring nie net die blye boodskap nie, ons is in onsself as dissipels 

van Jesus ook die blye boodskap. Die boodskap wat ons is, is van sonde-

melaatses wat in Jesus by God volmaakte verlossing en vergifnis gevind het. 

En daarom welkom is aan Sy tafel en eendag sal aansit by die feesmaal van die 

Lam. Soms moet ek teenoor ander getuig hoe die Here my deur die diepste krisis 

van my lewe gedra het en fisiese brood op my tafel gehou het. Soms sal ons van 

God se genade gaan getuig deur die fisiese brood of klere wat ons gaan uitdeel aan 

hulle wat nie het nie. Altyd kan ons getuig van die onverstaanbare en onmeetbare 



genade wat God in Sy Seun vir my kom wys en gee het. Want Jesus verwys na 

Homself in Johannes 6:32-35 as die brood van die lewe: "Ek is die brood van 

die lewe. Wie na My toe kom sal nooit weer honger kry nie en wie in My glo, 

sal nooit weer dors kry nie. Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel 

kom en aan die wêreld die lewe gee."  

 

Die opgestane Here wat sit aan die Regterhand van God gaan deel daardie brood 

van die lewe aan die wêreld vandag meestal uit deur jou en my lewe. As God iets 

aan ons toevertrou het, verwag Hy van ons om dit te gebruik. Dis dinge soos die 

evangelie van God se genade vir mense, dis ons vermoëns en talente en 

lewensmiddele wat ons ontvang het. Ons moenie daarop sit of dit opgaar of dit 

vergeet of daamee mors nie. Dit wat God aan ons gee, is nie net vir ons eie gebruik 

nie. Die hemelbrood en die gewone alledaagse brood wat God gee, is nie net bedoel 

om lewe te gee aan die kerk of God se kinders nie. Hoor die duidelike 

sendingbetekenis in Johannes 6: Dis bedoel om aan die wêreld lewe te gee. Ons 

moet wat ons ontvang het gebruik vir die eer van God en tot voordeel van ander. 

God seën ons om tot seën vir ander te kan wees. Net so word die brood van die 

lewe die ware voedsel wat dit bedoel is om te wees. 

Amen 

 

 

 

 

 


