
15 April 2012 

Teks: Efesiërs 4:1-16 en 1 Korintiërs 14:12. 

Tema: Brul-brul, BBM en lighuise. 

 

Inleiding: Lewe in die leeutrop: 

Ek lees die afgelope week die boek van die bewaringskundige Ian Thomas met die titel The Power of the Pride. 

Dit vertel hoe die natuur leeutroppe toegerus het. Thomas het die beginsels van die leeutrop gebruik om veral 

mense in die besigheidswêreld toe te rus. Ek wil van hierdie beginsels graag vanoggend op ons as kerk en 

gemeente toepas. Hier is van die belangrikste beginsels wat Thomas uit leeutroppe geleer het: 

 

1. Die leeutrop werk en is suksesvol as elke individuele leeu sy of haar werk doen of funksie vervul. 

Die leeuwyfies doen die meeste van die jagwerk. Die ouer leeuwyfies bring hulle groter krag, 

volwassenheid en ondervinding na die jag toe- die jonger leeuwyfies bring weer die spoed, ratsheid en 

energie wat nodig is vir jag. Dis nogal 'n groot les oor hoe ouer en jonger vrouens kan saamwerk as 

hulle besef elkeen bring iets uniek na die tafel toe. Die leeuwyfies maak ook die welpies groot en leer 

hulle hoe hulle produktiewe lede van die trop kan wees. Die leeumannetjie moet genoeg grondgebied vir 

sy wyfies verseker waarin hulle kan jag en hul kleintjies in veiligheid kan groot maak. Die is die 

mannetjie-leeu se verantwoordelikheid om sy gebied te beskerm teen indringers- ander leeu-troppe of 

rondswerwende leeu-mannetjies. Die welpies se verantwoordelikheid is om by hulle ouers te leer hoe 

om prooi te bekruip, te vang en onder te sit of hoe om te veg om hul eie grondgebied te beskerm. Dit is 

die welpies se werk om in opleiding te wees en die lesse te leer wat hulle gaan nodig hê om te oorleef. 

Leeus wat alleen jag, gaan slaap gewoonlik honger- sommige leeus jaag die prooi aan en ander wag dit 

in en dien die doodsbyt toe. In die leeutrop is dit belangrik dat daar sterk individue is wat goed kan 

saamwerk. Individue en die trop is dus albei belangrik. Ons kan dit as volg saamvat: "Powerful prides 

are made up of powerful individuals". 

 

2. Die struktuur van leeutroppe is plat. Ons ken in die besigheidwêreld die term "flat structure". Die 

leeutrop bestaan uit hierdie plat struktuur waarin leeu mannetjies en -wyfies, almal kragtige individue in 

hul eie reg, die voordeel trek van behoort aan hierdie groep van ewe sterk individue wat almal deur 

dieselfde duidelike doelwitte soos om kos en skuiling te kry, gemotiveer word. Die sukses van elke 

individu is die hele trop se sukses en die sukses van die trop is die sukses van elke individuele leeu. 

Leeumannetjies is nie bo wyfies in die struktuur nie en oues nie bo jongeres nie. Hier is geen 

korporatiewe leer om te klim nie en niemand se ego kom in die pad nie.  

 

3. Leeutroppe werk deur goeie kommunikasie en is wakker rondom kommunikasie- een leeu sien of 

hoor prooi en almal volg hom of haar om as span die prooi te vang. Een leeu raak bewus van gevaar en 

almal raak wakker en waaksaam.   

 



BBM: Die kerk as liggaam van Christus: 

Ons lees in Efesiërs 4 van die kerk as liggaam van Christus. Ek wil aansluit by wat Ian Thomas by leeutroppe 

geleer het. Ek wil ook dadelik die belangrikste verskil tussen die leeutrop en kerk van die Here aandui. Die 

leeutrop se werksaamheid en eenheid is iets natuurliks- die kerk van die Here se eenheid en werksaamheid is 

bonatuurlik of die werk van die Heilige Gees. Kom ons kyk bietjie na die ooreenkomste.: 

1. Soos in die leeutrop werk die kerk van die Here soos dit moet as elke lidmaat sy of haar plek 

volstaan of sy of haar funksie vervul of sy of haar gawes uitleef. Kyk maar in Efes. 4:16: "Elkeen 

(elke lidmaat) vervul sy funksie en so bou die liggaam of die gemeente homself op in liefde." Elkeen 

van ons bring unieke gawes en 'n unieke persoonlikeid en stel ervarings en 'n unieke belewenis van God 

na die tafel toe. Daarom is elkeen van ons so belangrik en kosbaar in die kerk van die Here. In die ou 

tyd was die groep die belangrikste in die kerk- as jy 'n goeie lidmaat was het jy so gelyk en so opgetree 

en so gepraat en sekere standaard goed gedoen wat jou in die goeie lidmaat kategorie sou plaas. Die 

kerklike kultuur was maar onverdraagsaam teenoor verskillende belewenisse van geloof. Eenheid of 

liewer eendersheid soos eiers in die eierboksie het voorop gestaan en die gemeente of groep was die 

belangrikste en jy moes daar inpas of jy is gemaak  inpas. Vandag is die prentjie net mooi omgekeer. 

Daar is vandag heel na die ander kant toe vandag hierdie amper oordrewe klem op individualiteit. Jy 

moet self kan kies en besluit hoe jy die Here wil dien en as die kerk waar jy tans is jou nie help om die 

Here te dien soos wat jy graag wil nie, dan verskuif jy na 'n ander kerk toe. Ons het geestelike 

verbruikers of consumers geword wat net ons eie belange geestelik dikwels voorop stel. Eers mos ons in 

die ou tyd by die kerkgroep inpas en nou verwag ek van die kerkgroep om by my in te pas. Miskien het 

die leeutrop ons weer vandag geleer dat in die kerk die individu en die groep ewe belangrik is. Albei- 

die eenheid en individualiteit word in Efes. 4 geteken as werk van die Heilige Gees. Aan elkeen van ons 

is afsonderlik of as individu gawes gegee volgens Christus Jesus se vrygewigheid. Maar hierdie gawes 

is bedoel om tot opbou van die geheel of die gemeente te dien. Dink maar hier aan wat in 1 Kor. 12:7 

staan oor die kerk of gemeente as liggaam van Christus: "Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van 

die Gees gegee tot voordeel van almal". Jy het een of ander gawe van die Gees ontvang. Niemand is 

oorgeslaan nie. Jy weet dalk nog nie presies wat jou gawe is nie. Maar jy is bedoel om met jou gawe en 

wat jy van die Here ontvang die kinders van die Here om jou te bedien. Dan alleen werk die kerk soos 

wat dit moet. Om terug te kom na Efes. 4: Die liggaam kan nie homself opbou in liefde as jy nie jou 

funksie vervul nie. Elke gawe wat ek en jy van die Here ontvang het, is nie net bedoel om onsself 

geestelik te verryk nie. Gaan lees weer wat staan in 1 Kor. 14:12: "As julle julle toelê op die gawes van 

die Gees, sterf dan na die wat tot opbou van die gemeente dien sodat julle daarin kan uitmunt." 

 

2. Soos in die leeutrop, is die struktuur van die kerk plat. Die gawes wat Christus uitgedeel het, word 

in Efes. 4: 16 bloot naas mekaar genoem: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Hier is 

geen volgorde van belangrikheid nie. Op ander plekke word mense wat preek en bemoedig en in tale 

spreek en dien ook so naas mekaar genoem. In die kerk van die Reformasie was die belangrikste amp 

die amp van gelowige en nie die van ouderling of diaken nie. Ons het dit egter verwring tot kerk waar 



die predikant en die kerkraad dit was wat getel het en wat bedien het en lidmate het hulle deur die ampte 

laat bedien. Dit is nie kerk van die Reformasie of die Hervorming nie. Die kerk se struktuur is plat en 

Christus is die hoof. Ons is ewe veel verantwoordelik vir wat in hierdie gemeente van die Here gebeur 

en vir wat deur hierdie gemeente na buite gebeur. Die leierskap van die gemeente is daar om almal se 

dienswerk te koördineer en mense toe te rus vir hulle dienswerk. Ons het geleer dat in die leeutrop 

niemand se ego in die pad kom nie. Dit sluit nogal aan by wat ons in Efes. 4:2 lees: Mense wat hierdie 

eenheid sal bewaar wat die Gees tussen ons gesmee het se ego kom nie in die pad nie- hulle is beskeie 

of nederig, vriendelik en geduldig en verdra mense wat anders as hulle glo of dink of aanbid met liefde. 

 

3. Soos in die leeutrop leef die kerk van die Here deur goeie kommunikasie en moet ons wakker wees 

vir kommunikasie-geleenthede. Een lidmaat wat iets by die Here hoor oor hierdie gemeente of oor 

iemand se lewe moet dit gaan oordra. Die Here praat beslis nie net met leiers of kerkraadslede of 

predikante nie. Ons moet mekaar herinner aan die goeie dinge wat die Here in ons gemeente en die 

omgewing doen. Ons moet ons buurman vertel oor die geleenthede wat daar in die gemeente is rondom 

onderlinge opbou. Ons moet mense rondom ons attent maak: Hier is iemand wat swaar kry en hulp 

nodig het of hier is iemand met wie iets goeds of mooi gebeur het en ons moet dit saam met hom of haar 

gaan vier. Ons is bedoel om die radar vir mekaar se trane en seer en vir mekaar se vreugdes te wees. 

 

Ek wil uitkom by die BBM wat hier bo by die kerk as liggaam van Christus gestaan het. Die eerste keer wat 

my oudste my gevra het wat BBM beteken, was ek nie seker nie. Maar ek het onthou sy het al vertel van haar 

beste maatjie as haar BFF- Best Friend Forever. Ek het maar gemeen BBM is seker net die Afrikaans van BFF- 

Best Friend Forever. Ek het maar toe gesê BBM beteken Beste Beste Maatjie. Duidelik was pa maar weer die 

dinosourus in die huis! BBM is die afkorting vir Black Berry Message. Mense wat Blackberrys het soos my 

oudste natuurlik het, kan gratis boodskappe vir ander Black Berry gebruikers stuur. Dis nou hierdie BBM. Ons 

is as kinders van die Here bedoel om God se BBMs vir mekaar te wees. In geestelike konteks, staan BBM vir 

Blye Boodskap Mense. Bly By Mekaar en Bly Bedien Mekaar pas ook hier in. Maar ons is God se Blye 

Boodskap Mense vir ander kinders van die Here. Luister mooi- ons bring nie net die goeie nuus of blye 

boodskap vir mekaar nie- ons is die blye boodskap vir mekaar in ons menswees en in hoe ons teenoor mekaar 

optree en vir mekaar omgee. Ek en jy is God se BBM vir ander kinders van die Here en ek en jy is dit gratis – 

ons hoef nie daarvoor betaal te word nie en ons hoef nie erkenning daarvoor te kry nie. Dis eenvoudig waarvoor 

ons gemaak is as die Here se kinders, soos die leeu gemaak is om te jag. Die volgende Engelse aanhalings het 

by my opgekom: Lions are killing machines, Christians are loving machines. Leeus leef vir doodmaak, kinders 

van die Here vir liefhê. 

 

 

 

 

 



Ten slotte: Lighuise: 

Ek sluit af met die verwysing na lighuise in ons tema vanoggend. Lighuise kry jy gewoonlik by die see. Hulle 

is daar om skepe te waarsku teen rotse. Die lig van die lighuis daar langs die kus herinner jou: pasop, hier is 

gevaar, bly weg! Maar in die Arizona woestyn in die VSA is daar ook lighuise. Daar is hierdie rivier wat deur 

Arizona loop en verskeie damme in die rivier het mensgemaakte mere soos die Havasu meer veroorsaak. Langs 

hierdie mere is ook lighuise gebou. Hulle dui ook vir bote op hierdie mere aan- jy is naby die rotse of sandbank 

aan die kant van die meer. Maar hierdie lighuise doen meer- in die woestyn dui hierdie lighuise vir mense aan- 

hier is die meer, hier is water, hier is lewe! As kinders van die Here en as gemeente is ons ook lighuise. Ons kan 

so leef as kind van die Here of as gemeente saam met mekaar dat dit soos die lighuis by die see is en mense 

voel: Hierdie lighuis waarsku my om weg te bly- hier is gevaar- as Christenskap en kerkwees so lyk wil ek nie 

daaraan deel hê nie. OF ons kan as kinders van die Here lighuise wees soos hierdie in die Arizona woestyn wat 

vir mense aandui: Hier is lewende water, hier is bruisende geestelike lewe! Mag die Here ons help en lei deur 

Sy Gees- ons werksaamheid en eendheid is Sy werk en ons kan slegs blye boodskap mense wees deur Hom! 

Here hier is ek, hier is ons! Maak ons lighuise in ons individualiteit wat vir ander uitroep- hier is lewe, want 

hier is iemand wat bereid is om sy of haar lewenswandel te laat ooreenstem met die roeping wat sy of hy van 

God ontvang het. Maak ons in ons saamwees en eenwees as gemeente lighuis van U wat uitroep: hier is lewe, 

hier word God verheerlik want ons is een liggaam met een Gees en een hoop en een Here wat in ons almal 

woon en werk. Ons is elkeen en saam gestuurdes van God: ons is lewende BBMs van God aan mekaar en die 

wêreld. 

Amen. 


