
Die Heilige Gees soek mense wat sonder kompromieë vir Jesus eerste 

stel.  
 
Skriflesing: 2 Tim 2:1-12.  
 
Prediking:  Die Heilige Gees is nie aan een persoon gegee om alle wysheid te hê nie.  Daarom het 
gelowiges mekaar nodig en moet ons goed na mekaar luister. 
 
Hoogland gemeente het Emad Sami, die direkteur van Veritas in Egipte, en sy gesin, na Suid-Afrika 
gebring vir ‘n vakansie.  Ons het Emad genooi om een van ons Ringsbidure by te woon, en toe het hy 
gesê dat hy vir ons ‘n boodskap het.  Hy was maar ‘n paar dae lank in die land toe hy die boodskap 
vir ons predikante gebring het. 
 
Deur Emad het die Heilige Gees met ons as predikante, maar inderdaad met ons almal as gelowige 
Suid-Afrikaners gepraat. 
 
Emad se hoofboodskap was dat ons in Suid-Afrika eintlik nie met ‘n christelike oog na ons lewens kyk 
nie, maar met ‘n besigheidsoog.  Met die oog van bestuurders.  Hy sê dat hy sien ons is almal so 
verskriklik besig, want dis kinders en banksake en motordienste en sport na skool en konserte.  Sy 
boodskap vir ons as gelowiges was dat ons minder besig moet wees, minder besig met die bestuur 
van ons eie lewens, minder besig met kop bo water hou en om te probeer om alles op dieselfde vlak 
in balans te probeer hou.  Ons bestuur ons lewens met swot-analises en strategiese beplannings en 
probeer alles balanseer. 
 
Dit was ‘n eye-opener!  Emad self is ‘n man wat baie hard werk.  Maar hy is met een ding besig, die 
verkondiging van die Woord van God.  Hy gaan oor grense en stig kerke in die midde-Oosterse lande.  
Die polisie hou hom dop.  Hy werk baie hard, maar hy kom sê vir ons dat ons as gelowiges vergeet 
wat ons eerste roeping is en waarmee ons onsself besig behoort te hou. 
 
Paulus is hier in ‘n situasie waar hy  besig is om te beplan vir die dag wat hy nie meer daar sal wees 
nie, maar die kerk en die verkondiging van die evangelie moet aangaan. 
 
Paulus maak sy planne, maar dis interessant waar hy die antwoord gaan soek.  Hy soek dit by 
iemand wat passie het net vir een saak, vir Jesus. 
 
Wie kan die passie wat nodig is, voortdra?  So, aan die een kant strategies, planmatig, maar aan die 
ander kant: passie moet die ev voortdra.   
 
Mense met bereidheid, eienaarskap van kerk, bereid om te offer sal kerk vorentoe neem. 
 
Word vergelyk met. 1. Soldaat 2. Atleet 3. Boer 
 
Soldaat: nie betrokke by "civilian life".  Civilian life?  Wat is civilian life in elk se lewe?  Dit nie waar jou 
primêre roeping lê nie.  Dis nie waar die prys lê nie.  Kroon word gekry slegs as toegewy aan taak 
voor hande - atleet, boer. 
 
Dink aan Jesus: mense wil volg, Hy sê: moenie terug kyk nie, elders: moenie eers begrawe nie.   
 
Luk 9:57  Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir Hom: "Ek sal U volg waar U ook al gaan." 
 58  Toe sê Jesus vir hom: "Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens het nie 
eens 'n rusplek vir sy kop nie." 
 59  Aan 'n ander een sê Hy: "Volg My." Maar hy antwoord: "Here, laat my toe om eers terug te gaan 
om my pa te begrawe." 
 60  Toe sê Jesus vir hom: "Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die 
koninkryk van God." 
 61  Nog een het gesê: "Ek sal U volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan 
groet." 



 62  Toe sê Jesus: "Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie 
geskik vir die koninkryk van God nie." 
  
 
   
 
Emad: hy sê ons probeer alles in ons lewens OK kry, : finansies, status. 
 
Dan vind ons steeds – die lewe is nie sinvol genoeg.  Ons is vir hoë missie gekeur, hoe ver is ons van 
ons missie af? 
 
Paulus eindig met groot uitdaging: Jesus het uit dood opgestaan.  Woord van God word nie geboei 
nie!   
 
Afgestam van Dawid, ly vir missie, nie geboei.  Waarom al hierdie begrippe saam?  Vertel die mense 
hoe om op die baan te bly!  Ons bang vir gebind wees.  Bang v inkomste verloor?  Probleme in werk?  
Gevaar van sonder werk wees, ongewild wees, ens. 
 
Waarvoor kies jy?   
 
Paulus: swaarkry is vir die wat verkies is om deel van Koninkryk te wees.  So het Paulus sy liggaam 
verbind aan CHRISTUS se liggaam, en die swaarkry daarvan. 
 
Daar is dus hoop vir ons elkeen, vir Suid-Afrika en Afrika.  Daar waar ek betrokke is, by die werk, in 
die besigheidswêreld – watter beginsels, standaarde, geld daar?  Is ek bereid om daar op te staan vir 
dit wat Christelik is?  Vb van 2 lidmate wat nie bereid is om elke Vrydag middag saam met die werk te 
gaan party hou nie.   
 
Ons nie per ongeluk betrokke by enigiets.  Ons moet die plan van God en ons rol daarin verstaan.  
Ons status en missie aanvaar.  Ons kan tyd spandeer aan eie lewens, situasies, ambisies.  Ambisies 
moet deur Gees aangeraak word!  Dit waarvoor jy droom (die inhoud van jou droom) sal verander.  
God is altyd met nasies besig. 
 
Ywer is nodig!  Ons is geroep.  Ons is die soldate!  Nie net die wat tyd afstaan om by Kleinskool te 
werk nie, elkeen van ons, in elke situasie.   
 
Passie vir Christus 
 


