
Preek Sondag 18 November 2012: Jan Steyn 

Teks: Numeri 13 en 14 

Tema: Geloofsperspektief 

 

Inleiding: 

Aan die begin van Numeri 13 is daar groot afwagting by die volk van die Here. Op 

hierdie stadium is hulle so twee jaar lank al weg uit Egipte en hulle is uiteindelik op 

die rand van die beloofde land. Daar is eintlik net 'n rivier tussen hulle en die beloofde 

land. Hulle is by hul eindbestemming. God het hulle uit Egipte, uit die plek van 

slawerny bevry omdat hy vir hulle hierdie beloofde land wou gee wat so lank reeds 

aan hulle voorvaders beloof was. Onder andere reeds aan Abraham in Genesis. Ons 

kan amper sê die hele Bybel van Genesis af het opgebou tot hierdie punt waar Numeri 

13 begin. Die volk voel sterk om eers die land te verken en die leiers aanvaar die 

voorstel. Twaalf manne word gestuur, een leier uit elke stam om die land te gaan 

verken. Hulle is veertig dae besig met hulle verkenningstog en die area wat hulle 

moes verken so 400km groot na alle kante toe. Hulle moet gaan kyk hoe sterk die 

mense van die land militêr is en hoe die landbou-omstandighede lyk. 

 

Na hierdie veertig dae keer die verkenners terug. Hulle bring twee verslae terug: die 

een 'n meerderheidsverslag en die ander 'n minderheidsverslag. 

 

Die meerderheidsverslag: 

Die meerderheidsverslag is dat die land oorloop van melk en heuning en dat hy 

vrugbaar is. Een druiwetros word aan 'n paal tussen twee mans gedra! Praat nou van 

brutal fruit! Tog meen die meerderheidsverslag van die tien verkenners dat die mense 

wat in die land woon baie sterk is en dat die stede versterk en baie groot is. Hulle 

gevolgtrekking: ons kan nie teen die mense van hierdie land optrek nie, want hulle is 

sterker as ons. En kyk hoe versteur vrees hulle beeld van die werklikheid: Skielik lyk 

hierdie land wat hulle nou net beskryf het as die land van melk en heuning na die land 

wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak- letterlik staan hier 'n land wat sy 

inwoners opvreet. En kyk hoe vinnig word sterk mense reuse- die woord wat vir die 

half gode en half mens reuse in Genesis 6 gebruik word. Hulle neem hulle oë van 

God af en kyk net deur menslike oë en sien net wat menslik moontlik of 

onmoontlik lyk. En omdat hulle perspektief op God verkeerd en te klein is, is hulle 



perspektief op hulleself ook versteurd: ons is soos sprinkane wat maklik vertrap sal 

word deur 'n sterker vyand. 

 

Die minderheidsverslag: 

Josua en Kaleb bring die minderheidsverslag uit. Hulle het dieselfde land en 

omstandighede as die ander gesien. Hulle beskou ook hierdie land as die land van 

melk en heuning. Maar hulle sien hierdie beloofde land en sy inwoners as 

oorwinbaar: "Ons moet beslis optrek en hierdie land in besit neem, want ons kán dit 

doen." Dis soos Dawid en die reus Goliat. Die volk van die Here was lam geslaan 

deur Goliat- hy was so groot dat hulle geglo het hulle nie kan wen nie. Dawid sien 

dieselfde reus- so groot dat hy nie kan mis nie! En ons lees hy hardloop die reus 

tegemoet!   

 

Wat is die verskil tussen die mense wat die twee verslae bring? 

Hulle het tog dieselfde mense en versterkte stede en omstandighede gesien. Was die 

verskil tussen die 10 verkenners teenoor die twee net positiewe denke? Dis soos die 

Engelse uitdrukking: "Two men were looking through their bars- the one saw mud, 

the other stars?" Het Josua en Kaleb maar net die sterre gesien en die ander tien die 

modder- die probleme, die reuse, die versterkte stede? 

 

Nee die verskil tussen die twee groepe verkenners loop baie dieper as net 

positiewe denke of positiewe persoonlikhede. Onthou Kaleb en Josua het nooit die 

bedreigings in die beloofde land ontken nie- hulle het nooit aangevoer ons sal hierdie 

land verower sonder slag of stoot nie. Hulle was deeglik bewus van die uitdagings 

rondom die verowering. Maar hulle het 'n geloofsperspektief gehad wat by die ander 

ontbreek het. Kyk maar mooi na 14:8 en verder: "As die Here ons goedgesind is, sal 

Hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en 

heuning. Moenie vir die mense van hierdie land bang wees nie, want ons sal hulle 

maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. 

Moenie vir hulle bang wees nie." Dis die geheim- die Here is by ons en Hy sal aan 

ons hierdie land gee." Iemand skryf oor Josua en Kaleb: "They also saw the 

problems before them, but they knew there was a God over them!" Ons lees van 

Kaleb dat hy die beloofde land kon binnegaan, want hy het 'n ander gesindheid, 

letterlik 'n ander gees, een van geloof en onwrikbare vertroue in God en Sy beloftes 



gehad. Ja, inderdaad soos Paulus baie later in 2 Timoteus 1:7 sou skryf: die Gees wat 

God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en 

selfbeheersing. 

 

Die verkenners se geloofsperspektief of gebrek daaraan het bepaal waar hulle die 

oormag gesien het. By tien van die verkenners  het hierdie geloofsperspektief totaal 

ontbreek. Hulle sien die reuse en die versterkte stede, dis húlle oormag en hulle 

vergeet van God se beloftes. Een van die predikers oor hierdie gedeelte maak sy preek 

oor die geloof of eerder gebrek aan geloof by hierdie tien verkenners en hy noem sy 

preek: "When people are big and God is small." 

 

 Miskien beskryf dit baie van ons se denke rondom die stakings en krisis in die 

landbou die afgelope week. Daar was maar by baie mense wanhoop- die stakers het 

darem net skielik baie meer bedreigend en werklik as God se beloftes en Sy trou aan 

ons gelyk. In baie harte was God hierdie week klein en stakers en hulle politieke 

opstokers, mense ontsaglik groot en magtig. Miskien het die Here maar hierdie week 

aan baie van ons se harte gevra of ons hom ook sal vertrou as dit donker en rof raak- 

as hierdie Zimbabwe angs ons harte kom vasgryp en ons toekoms en hierdie afgrond 

voor ons en ons kinders gaap. 

 

Die twee verkenners wat op die Here vertrou het, het die oormag aan hulle kant 

gesien, omdat God by hulle was. Hulle het met respek gesê geweet die enigste 

onoorwinbare reus in hierdie storie is God en Hy is aan hulle kant. Daarom is die 

oorwinning verseker- Sy beloftes en Sy teenwoordigheid by hulle maak die inname 

van die land vas en seker. 

 

Hoe reageer die volk op die twee verslae? 

Die volk glo die meerderheidsverslag- wou selfs vir Josua en Kaleb met klippe 

doodgooi. Hulle wil terugbeur na die verlede toe- na Egipte toe. "Ons kies ons eie 

leier en gaan terug Egipte toe." Ek het dit ook die afgelope week gehoor: Man, ek 

wens ons was weer terug in die ou Suid-Afrika. Die polisie en die politici sou nooit 

hierdie gemors toegelaat het nie. Hulle sou onder hierdie stakers ingevlieg het en net 

so tien doodgeskiet het, dan was alles oor. En Tony Ehrenreich en sy mede-opstokers 

het volgens die veiligheidswet in die tronk gesit sonder enige moontlikheid van 



parool. In die ou Suid-Afrika sou die regering aan die boere en grondeienaars se kant 

gewees het. Hulle sou geen nonsens gevat het nie- wens ons was weer daar! 

 

Israel wil in die krisis weer terug na die plek waarvan die Here hulle bevry het- 

daardie plek Egipte wat God die plek van slawerny genoem het. Dis die evangelie van 

die Ou Testament- Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die plek van 

slawerny bevry het. Hulle wil eintlik sê God was wreed om hulle so ver deur die 

woestyn te bring sodat hulle daar kan sterf en hulle kinders krygsgevangenes van die 

beloofde land se inwoners kan wees. Die beloofde land was simbool van God se 

goedheid en versorging vir hulle as volk. Hulle maak van die beloofde land die 

vervloekte land. Hulle kom teen die Here in opstand en verwerp Sy sorg vir hulle en 

Sy beloftes vir hulle. C.S. Lewis noem hierdie optrede van Israel teenoor God the 

great divorce. Toe die volk hulle afgeskei het van God se sorg en goedheid en beloftes 

en die pad wou terugvat Egipte toe. Om God se goedheid en beloftes te verwerp is so 

goed as om Hom self te verwerp as God en Here. Hierna begin hulle veertig swerfjare 

in die woestyn. Op die grens van die beloofde land, en ongeloof laat jou 'n amper 

veertig jaar ompad loop.  

 

Slot: 

Daar sal ook altyd reuse op ons pad wees en wat lyk of hulle in die pad van God se 

beloftes aan ons staan. Reuse soos kanker, finansiële moeilikheid, die ontydige 

afsterwe van geliefdes, afdanking by die werk, ons huwelik wat net nie wil werk nie, 

angs en onsekerheid oor die toekoms. Die reuse is egter nie ons groot probleem nie- 

dis hoe ons daarna kyk, deur die bril van geloof of net met menslike oorwegings 

en vrese en hoe ons God sien as die reuse ons pad blokkeer. Iemand skryf die 

kernvraag van geloof is altyd: How big is your God?   

 

Die kerk en ons lewens as kinders van die Here behoort hierdie plekke van hoop en 

inspirasie  te wees. Maar as ons ons oë van die Here afhaal, gaan ons lewens en die 

kerk eerder hierdie plek wees waar geloof sterf en die subtiele virus van ongeloof 

versprei word net soos die wanhoop van 10 leiers in Numeri na die res van die volk 

versprei het. Dan gaan die Here van jou en my en die kerk vra wat Hy van Israel 

gevra het: "Hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle 



weier om op My te vertrou ten spyte van die wonders wat Ek onder hulle gedoen 

het?" 

 

Die afgelope week was daar ook baie verslae in ons omgewing- baie vol wanhoop- 

die Wes-Kaap is aan die brand en verhoudings op plase gaan moeilik herstel. 

Marikana het na die Wes-Kaap toe gekom. Rassespanning het ook nou baie sterk na 

vore getree in hierdie totale prentjie. Maar ek hoor ook minderheidsverslae- plase 

waar boere en hul werkers saam gebid het, want hulle is verbind aan mekaar en het 

mekaar nodig. En hulle dien dieselfde Here. Sommige plekke het mense nader aan 

mekaar gekom. Ek lees van die moderature van die NG Kerk en die VGK wat saam 

gekom het, in hierdie tyd van spanning wat dit so maklik ons teen julle raak en 

mekaar in die oë gekyk het.  Die leiers van die twee kerke reik die volgende 

verklaring uit. Ek haal net deel daarvan aan: "Ons wil saam na die Here luister, maar 

ook Sy stem hoor in die noodroep van almal in hierdie onrusgebiede, werkers en 

werkgewers, wat deur die uitdagings en beperkings van finansiële werklikhede in die 

gesig gestaar word. Ons moedig almal tot kalmte aan. Ons het mekaar nodig: die een 

kan nie sonder die ander oorleef nie. Werkers en werkgewers het veel meer gemeen as 

waaroor hulle verskil. Nou is die geleentheid om as gelowiges saam te werk aan alle 

prosesse wat hierdie menslike ramp sal omkeer tot 'n nuwe bedeling van hoop en 

harmonie vir alle betrokkenes. Die verklaring sluit af met hierdie volgende perspektief 

op God in Psalm 46: 'Bedaar en erken dat ek God is, hoof bo die nasies, hoog bo 

die aarde. Die Here, die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n 

beskutting.'" Ek besef Franco Beukes, 'n bruin lidmaat van die VGK en sy vrou en 

sy ouderling het ons verlede Sondag besoek en hy het sy getuienis gebring omdat 

hierdie medegelowiges ons as hulle broers en susters sien. God het ons daarmee so 

voorberei vir hierdie week. Ons het mekaar nodig en kan nie sonder mekaar nie. Ons 

moet mekaar in die Here se naam in die oë bly kyk en mekaar bly opsoek. 

 

Wat doen ek en jy as die reuse van stakings en kanker en wanhoop ons 

geloofspad wil blokkeer? Weet wat jou ware sekuriteit is. Romeine 8 herinner ons 

dat dit die liefde is wat God vir ons in Jesus kom wys het. Dis ons veilige en 

onbeweeglike lewensanker skryf Hebreërs 6. Niks kan ons van God se liefde in 

Christus skei nie. Nie vervolging of honger of swaard of kanker of verlies of stakings 

of vrese oor ons veiligheid of die toekoms nie. Niks nie. Daarom sien ons soos Josua 



en Kaleb vir die reuse op ons pad kans. Want ons vat hulle nie alleen aan nie. Net ek 

en jy kan hulle die toestemming gee om ons vrede en ons geloof en vertroue in God 

weg te vat. Daarom kan ons hulle in Jesus se naam ook daardie toestemming weier. 

Laat die reuse kom. Ons weet aan Wie ons behoort en ons onthou weer Wie by ons is. 

Ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag daarvoor gee. 

 

Max Lucado vertel die volgende storie toe sy dogtertjie Sara 4 was. Haar gunsteling 

speletjie was om voluit te hardloop en om in haar pa se arms in te duik. As hy nie 

waaksaam was nie of haar mis gevang het, sou sy ernstig beseer kon word. Maar elke 

keer het hy haar getrou gevang. Een dag terwyl Sara weer in haar pa se arms geduik 

het, het haar ouer suster Andrea die speletjie dop gehou. Max vra toe sy jongste: Sal 

jy so in Andrea se arms ook induik? Sara het geweier om dit te doen. Haar pa wou 

weet waarom sy nie in haar ouer suster se arms wou induik nie. Die vierjarige se 

antwoord was dood eenvoudig: "I only jump to big arms." Inderdaad. Dis wat ek en 

jy ook kan doen. Die enigste onoorwinbare Reus in jou en my lewe en die wêreld om 

ons is God. En ons is Syne. En onder Sy sorg. 

 

Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 


