
Moederkerk Aanddiens - 3 Augustus 2014

Tema:  “Wie Hom dien het geen gebrek nie” – Huh? Tekse: (Ps 34, Spr 8 Pred 9)

Dit is maklik om die gedeelte te glo, solank dit goed gaan, maar wat as dit sleg gaan en alles 
skeef loop?  Wat van die talle mense wat met hulle lewens God dien en met liefde en omgee 
daagliks hulle lewe wy aan goeie dinge, maar wat op punte selfs broodgebrek het – huh, hoe 
verstaan mens dit?

Wat maak mens met ook ander gedeeltes in 
die Bybel wat wemel van hierdie gedagtes en 
teologie, byvoorbeeld Spreuke 8:14-21?

- Hierdie gedeelte in Spreuke word geskryf 
in 'n tyd in Israel se geskiedenis toe alles 
voorspoedig en blink gegaan het.  Toe 
hulle 'n selfstandige volk was met 'n eie 
land en regering.

- Hierdie kan 'n stuk godsverstaan wees 
van 'n ongekompliseerde lewe. 

- Toe die onsekerheid Israel tref het ander 
stemme opgegaan. 

- Mense het hulle voorspoedsgeloof 
verloor soos die sekerhede verdwyn het 
en God en die lewe het nie meer gerym 
nie.

- Sommige Jode het in dié tyd hulle 
besnydenis ongedaan gemaak.  Ander het 
die geloof in terme van die Griekse 
filosofie omgebou.  Ander het vurige 
aanhangers van die Griekse god Zeus 
geword.

In dié tyd het die Prediker opgetree en hier 
sien ons 'n nuwe verstaan:

- As Spreuke 8:14 simplisties sê:  “Wie 

wysheid het, behaal sukses” dan sê 

Prediker 7:15 meer genuanseerd:  “Ek het 

gesien 'n regverdige mens gaan onder al 

 doen hy reg en 'n goddelose geniet 'n 

lang lewe al doen hy verkeerd”.  As 

Spreuke 8:18 beloof:  “Wie wysheid het 

het rykdom en duursame besittings” dan 

sê die Prediker:  “Ek het in die lewe 'n 

bitter swaar ding gesien: dat 'n man 

rykdom opgaar en dit bring vir hom 

ellende”.  As Spreuke sê: “waar wysheid 

is is daar geregtigheid”,  sê die Prediker:  

“Ek het in die wêreld gesien waar daar 

reg moet geskied is daar onreg, waar 

daar geregtigheid moet wees is daar 

oortreding.”

- Kortom, die Prediker se eie waarnemings 

en lewenservaring het eenvoudig nie 

geklop met die dogmas van die 

voorspoedsgodsdiens waaraan Spreuke 

uitdrukking gee nie.

Die Prediker het min sekerhede oorgehou.  

Maar ons lees in Prediker 9:1-2 en 11-12 waar 

hy sê:  “God regeer oor die wat reg doen en 

wysheid het, en oor wat hulle doen.  Niemand



weet of daar vir hom liefde of haat wag nie.  

Een en dieselfde lot tref almal;  die regverdige 

en die goddelose, die goeie, die reine en die 

onreine, die een wat offer en die een wat nie 

offer nie.  Soos dit met die goeie gaan, so 

gaan dit met die sondaar……Verder het ek in 

hierdie wêreld gesien:  dit is nie die vinnigstes 

wat die resies wen nie, nie die sterkstes wat 

die oorlog wen nie, nie die met wysheid wat 

kos het nie, nie die verstandiges wat ryk word 

nie, nie die met kennis met wie dit goed gaan 

nie.  Alles word bepaal deur tyd en 

geleentheid….”

Van al die groot sekerhede en die dogmas van 

die Joodse geloof het die Prediker net die een 

ding oorgehou:  dat 'n mens God met die 

lewe kan vertrou, al verstaan jy dit nie.

Dawid het ook iets hiervan verwoord in Ps 

34. Hy skryf die Psalm nie wanneer dit met 

hom goed gaan nie.  Inteendeel, Dawid skryf 

die Psalm wanneer hy vlug van Saul af wat 

hom wou doodmaak. Hy is bang en onseker. 

Hy vlug dan na Gat, 'n Fillistynse stad, en 

wanneer die plaaslike koning Abimelek hom 

wil gevange neem, hou hy homself 

kranksinnig/mal, sodat Abimelek hom kan 

vrylaat en hy verder kan vlug.  Hierdie is 'n 

Psalm van vertroue in God ten spyte van 

omstandighede.  Die vertroue gaan ook nie 

noodwendig lei tot beter omstandighede nie.

Dit is 'n diep stuk vertroue en geloof in God 

wat jou die krag sal gee om wat ook al die 

omstandigehde is, te kies vir God en die 

verhouding met God, want dit lei tot die 

belydenis: “Wie Hom dien het geen gebrek 

nie”.

Die geheim lê in Ps 34:9  “Kom en ondervind 

en sien self dat die Here goed is.”

Geloof is die persoonlike ervaring dat ten 

spyte van my omstandigehede ek gedra 

word, liefgehê word en dat my geloof nie 

afhang van my geloof nie, maar van 'n God 

wat ek in alles en met alles kan vertrou.  

Kleingroepbesprekings:

- Laat elkeen in die groep 'n 

hoogtepunt en laagtepunt deel van 

die afgelope week.

- Laat elkeen sommer spontaan deel 

wat hulle eerste gedagtes en denke 

is as hulle Ps 34 :10 hoor:  “Wie 

Hom dien het geen gebrek nie.”

- Dink aan plekke, tye en situasies 

waarin julle juis die 

teenoorgestelde gesien het – deel 

met mekaar.

- Wat in die teksgedeeltes en preek 

van Sondag help jou om die teks 

beter te verstaan?

- Hoe help die teksgedeeltes ons om 

anders/nuut te dink oor ons eie 

geloof?

- Bid as groep in pare saam en 

ondersteun mekaar ook gedurende 

die week.
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