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Skrifgedeelte: 2 Kor 4:5-15 
 
Prediking:  Een van die bekende 
filosowe (René Descartes) het mos 
gesê: (waar is die latynkenners?)  
Cogito, ergo sum.  Ek dink, daarom 
is ek. 
 
Daarom het hy bedoel dat die feit 
dat die mens kan dink, en kan 
nadink oor homself , die mens 
maak.  Hy het natuurlik ook oor 
homself gepraat en bedoel dat dit 
is wat sy menswees uitmaak, dat 
as hy nie kan dink nie, hy nie 
werklik leef nie. 
 
Ek dink ook aan Martin Luther, vir 
wie die Roomse Kerk gevra het 
hoekom hy dan nie maar ophou 
met sy verskille oor die kerkleer 
nie.  En vir wie hy gesê het: 
 
Ek kan nie anders nie, hier staan 
ek! 

 
Die drif in hom, wat sy hele 
menswees uigemaak het, was net 
te groot vir die saak van die 
koninkryk. 
 
Dan kom ons by Paulus se woorde 
hier:  Ek glo, daarom praat ek!  Dit 
was Paulus se hele wese – om te 
praat oor Jesus, om die woord van 
die evangelie te verkondig. 
 
Dit was 'n skat in hom, 'n skat wat 
hy nie kon wegsteek nie, al het dit 
beteken dat hy seergemaak is.   Dit 
was wat hom as mens gedefinieer 
het!  Hy kon nie stilbly nie, al het dit 
beteken dat mense teen hom 
gediskrimineer het, hom teen die 
grond neergegooi het, hom 
seergemaak het sodat hy die 
merke van sy lyding fisies in sy 
liggaam gedra het. 
 
Ons as mense maar swak, vol 

foute. Maar dit is juis die ding – ons 
is nie hier om te wys hoe oulik ons 
elkeen is nie. Ons is hier om te wys 
hoe goed God is. 
 
Verhaal van kleipot met gat in. 
Kosbare water wat uitlek aan een 
kant, blomme groei daar. 
 
Hierdie geloof wat in ons lewe, is 
so 'n kosbare skat dat dit ons 
lewens moet dryf.  Dit moet ons 
denke dryf.  Dit moet ons besluite 
dryf.  Ons hele menslike bestaan 
moet gedryf word deur die skat van 
die evangelie wat in ons lewe. 
 
Indien hier pragtige diamante in is 
– kan jy dit sien? Nee, maar as 
daar gate in ontstaan?  Ja, WEL. 
 
So dra ons goeie nuus van 
redding, ‘n boodskap van hoop, in 
ons rond.  As ek seerkry, kom ek 
na Jesus vir troos, en dan kan 
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ander sien wat die skat in my is. 
Dan kan ek in my swakheid vertel 
hoe Jesus my help.   
 
Ons moet die positiewe van geloof 
laat hoor.  Ons moet vertel van die 
dinge wat goed, is, ons moet die 
skat wat aan ons gegee is, deel 
met ander. 
 
Paulus sê dit so mooi hier: Ons 
doen dit sodat God die eer kan 
ontvang.  Al beteken dit dat hierdie 
kleipotte al weer 'n paar stampe en 
stote moet kry, moet ons die skat 
deel sodat God die eer ontvang. 
 


