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Skriflesing  Johannes 2:1-12 
 
Preek  As mense wat in Afrika bly 
en wat al heelwat lewenservaring 
agter ons het, weet ons goed wat 
dit beteken om in 'n krisis te 
beland.  Om in krisisse te beland, 
is deel van ons lewens.  Party 
krisisse is kleinerig, en ander is 
groot.  Die jaar wat verby is het ook 
sy deel krisisse vir ons elkeen 
gebring.  Maar die seëninge van 
die Here is in elk geval groter 
gewees as die krisisse. 
 
Wat van die jaar wat voor ons lê?  
Hoeveel krisisse wag vir ons, en 
sal ons heel aan die ander kant 
uitkom?  Waar lê ons hoop vir die 
nuwe jaar? 
 
Ek lees nou die dag iemand wat 
skryf dat die wêreld sê ons hoop vir 
die nuwe jaar lê in 'n bottel. 

 
Miskien in 'n bottel haarsjampoe 
wat jou hare so mooi sal maak dat 
jy geen ander probleme sal hê in 
die nuwe jaar nie.  Of 'n botteltjie 
room wat al die plooie sal 
wegneem.  Koos Kombuis skryf 'n 
liedjie oor die bottel Drie Skepe wat 
hom moes wegvoer na lande ver 
van hier. 
 
Ons weet darem almal dat ons 
hoop nie in so 'n tipe bottel lê nie.  
In hierdie gedeelte word gesê dat 
ons 'n blywende vreugde en ware 
hoop kan belewe waar Jesus in 'n 
krisis optree en oorvloed van lewe 
vir ons bewerk.  Waar Jesus nie 
slegs die gas is nie, maar die ware 
gasheer word, daar word oorvloed 
bewerk. 
 
In hierdie verhaal was Jesus eers 
maar net een van die gaste.  Hy 

was nie eers een van die eregaste 
nie, net 'n gewone gas.  Toe die 
werklike gasheer in 'n krisis beland 
oor die wyn wat opraak, het Jesus 
se ma die man baie jammer gekry.  
Dit sou 'n verskriklike probleem en 
'n baie groot vernedering wees as 
die wyn sou opraak. 
 
Dan sien ons weer vir God as die 
een wat na ons toe kom, wat in ons 
situasies, ons krisisse ingryp, wat 
lig in die donker bring. 
 
Jesus word eintlik die ware 
gasheer in hierdie verhaal.  En nou 
is die wyn baie beter as wat dit 
was, en daar is nou meer as wat 
daar voor die tyd was. 
 
As Jesus meer as net 'n gas in ons 
lewens is, as Hy in elke situasie die 
gasheer, die meester is, dan sal 
elke situasie in my lewe ook 
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oorvloedig wees van die lewe. 
 
By my huis, in my gesin, op die 
lande, in vergaderings, by 
partytjies, by die skool, in die 
eredienste, oral moet Jesus die 
gasheer wees.  Hy moet deur Sy 
Gees die Heer van elke situasie 
wees.  Dan is daar 'n diepe 
vreugde wat blywend is.  
 
Hierdie gedeelte begin nie verniet 
deur vir ons te vertel dat hierdie 
dinge op die derde dag gebeur het 
nie.  Dit wil ons herinner daaraan 
dat ware vreugde gekom het deur 
Jesus se dood en sy opstanding.  
Alleen deur Jesus te ken as die 
een wat vir jou gesterf het en vir 
jou uit die dood opgewek is, kan jy 
ware vreugde ken. 
 
Hierdie verhaal wil ook vir ons wys 
dat daar vir ons die groot 

bruilofsmaal wag waarvan ons in 
Openbaring 21 lees.  Dit is die 
grootste bruilof ooit.  Dit is waar 
Jesus sal trou, sal een word met 
die kerk.  Daar sal die grootste 
vreugde ooit ervaar word.  En daar 
sal nie weer krisisse of hartseer 
wees daarna nie. 
 
Intussen het ons hierdie Woord om 
vir ons hierdie hoop te gee.  Ons 
vier ook die nagmaal gereeld, waar 
ons ook wyn gebruik om iets te 
ervaar van die vreugde wat vir ons 
wag 
 
Kom ons maak Jesus die gas-Heer 
van ons lewens.  Kom ons maak 
Hom die Here van hierdie jaar wat 
voor ons lê. 
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