
Matteus 15:22-28 

Teks:  

22 'n Kanaänitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by Hom 

aangekom. Sy het aanhoudend geroep: “Ontferm U oor my, Here, Seun van 

Dawid! My dogter is in die mag van 'n bose gees, en dit gaan sleg.”  

23 Maar Hy het haar niks geantwoord nie. Sy dissipels kom toe by Hom en vra: 

“Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons.”  

24 Jesus antwoord: “Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur.”  

25 Maar die vrou kom kniel voor Hom en sê: “Here, help my!”  

26 Hy sê vir haar: “Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies 

te gooi nie.”  

27 “Dit is waar, Here,” sê sy, “maar die hondjies eet darem van die krummels wat 

van hulle base se tafels afval.”  

28 “Mevrou,” sê Jesus vir haar, “jou geloof is groot. Jou wens word vervul.” Van 

daardie oomblik af was die dogter gesond.  

 

 

Teksvers: 

26 Hy sê vir haar: “Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies 
te gooi nie.”  

27 “Dit is waar, Here,” sê sy, “maar die hondjies eet darem van die krummels wat 
van hulle base se tafels afval.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preek: 

Gemeente van die Here, 

Dikwels vra ons vrae aan die Here en dan wonder ons agterna of ons darem nie te vêr 

gegaan het nie. Ons voel soms selfs skuldig oor die vraag wat ons gevra het: 

 Almagtige God,  het Jesus regtig gesterwe, het Hy regtig so gely, is Hy regtig so 

gegesel  ? 

 Almagtige Here, ek het dan so hard gebid, so aanhoudend, so met geloof, en toe 

verloor ek my werk in elkgeval ! 

 Here God, waarom het u my geliefde weggeneem as u dan weet ek kan nie sonder 

hom of haar nie ? 

  Here Jesus, ek het so mooi gevra dat my kind normaal moet wees, nou is daar ‘n 

gebrek. U weet ek is nie opgewasse om dit te hanteer nie. Waarom doen U sulke 

goed aan U kinders ? 

 En so kan ons aangaan. 

En, broers en susters, sou ons ons vrae dan met iemand bespreek, was die antwoord 

waarskynlik die volgende: “Aanvaar eenvoudig wat op jou lewenspad kom en berus daarby, 

want daar is ‘n doel met alles”. So asof ons geen sê het nie, asof ons geen insette het nie !  

En, nou weet ons ook dat ons so grootgemaak is dat ons nie aan God sommeer enige vraag 

mag vra nie. Dit was beskou as sonde om te vra na Sy wil in ‘n bepaalde situasie. Dit was 

beskou as nog ‘n groter sonde om met Hom te stry of te verskil. Want, God se wil is God se 

wil en niks sal dit kan verander nie. Dit is vasgestel  - en so sal dit wees tot die einde van die 

tye. 

Nou wil dit vir my lyk, as ek die Woord van God reg lees, asof die Here wel somtyds Sy wil 

wel verander. Dit wil vir my lyk asof God wel luister na Sy kinders inspesifieke 

omstandighede!  

 In Jesaja 8 lees ek dat God Hiskia se sterfdatum met ‘n volle 15 jaar uitgestel het. 

 In Jona 4 lees ek dat God Sy klaar aangekondigde doodstraf oor Nineve opgehef het 

na hulle hartgrondige berou. 

En dan lees ons ook in Matteus 15 die verhaal van hierdie Kanaanitiese vrou (of dan Siro-

Feniciese vrou).  Sy was ‘n heiden gewees. Ná die twisgesprek met die Fariseërs en 

skrifgeleerdes het Jesus nie meer lank in Galiléa gebly nie. Met die dissipels trek Hy 

noordwaarts en steek die grens oor na die gebied van Tirus en Sidon. Hy gaan nie na hierdie 

kusstede self nie, maar vertoef digby die grens waar Hy 'n gasheer gevind het wat die 

geselskap huisvesting gegee het. Hy wou dat niemand van sy koms moes weet nie aangesien 

Hy liefs verborge wou bly. 



Dit het egter bekend geword dat Jesus in die omgewing aangekom het. Die eerste wat by 

Hom hulp kom soek het, was 'n Griekssprekende vrou afkomstig uit die Siro-Feniciese 

gebied waarin Jesus toe was. Die vrou was 'n heidin, maar het tog van die wondere van 

Jesus gehoor, en ook dat Hy genoem word "Seun van Dawid". Haar dogtertjie was erg van 

die duiwel besete. Die vrou het na die huis gekom waar Jesus was, en uitgeroep: "Wees my 

barmhartig, Here, Seun van Dawid !" Jesus se reaksie: Jesus het haar wel gehoor maar geen 

ag geslaan op haar geroep nie. Toe sy daarmee volhard, sê die dissipels aan die Here dat Hy 

haar moet help sodat hulle van haar  ontslae kan wees. Jesus help egter nie om so 'n rede 

nie. Hy help uit ontferming. 

Die vrou egter aan en kom het intussen nader. Smekend val sy voor die voete van Jesus. Uit 

haar hart kom die noodroep: "Here, help my!" Vriendelik maar afwysend sê Hy: "Dit is nie 

mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie." Die vrou weet 

goed dat die Jode dikwels na die heidene verwys het as honde, maar sy neem geen aanstoot 

nie. Daarvoor is haar nood te groot. Sy erken dat Israel die "kinders" is en dat God aan hulle 

besondere gunste bewys. Daaromtrent is sy geensins afgunstig nie. Maar sy maak aanspraak 

op die deel van die hondjies by die tafel van die kinders. Daar val tog altyd krummels. En so 

'n krummel vra sy van Jesus. 

Die Here het groot waardering vir die egtheid van haar geloof: "O vrou, groot is jou geloof; 

laat dit vir jou wees soos jy wil hê." Getroos en verseker deur hierdie woord, gaan die vrou 

huis toe en vind dat haar dogter op daardie uur gesond geword het. 

Broers enm susters, dit is die derde keer dat Jesus 'n wonder verrig om 'n heiden uit sy of 
haar nood te red. Die ander twee kere was:  
 

 die seun van die koninklike beampte (Joh. 4:43-54), en  

 die kneg van die hoofman van Kapérnaüm (Matt. 8:5-13), wat beide genees is.   
 

En, broers en susters, nou is daar 2 maniere om hierdie gedeelte te verstaan. Kom ons staan 

eers stil by die tradisionele manier. 

In sy bediening aan Israel het die Here wel enkelinge uit die heidene wat sy hulp gelowig 

gesoek het, uitgered. Hy moes egter aan Israel Homself openbaar as die Messias. Daarna, 

nadat Hy gekruisig is, sal sy roeping teenoor Israel voltooi wees en kom die heidene in 

gelyke mate as Israel aan die beurt. Maar Hy stel haar nogtans op die proef. Vriendelik maar 

afwysend sê Hy: "Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die 

hondjies te gooi nie." Soos gestel: Die vrou weet goed dat die Jode dikwels na die heidene 

verwys het as honde. Maar sy maak aanspraak op die deel van die hondjies by die tafel van 

die kinders. Daar val tog altyd krummels. En so 'n krummel vra sy van Jesus. 

Wat ‘n toets vir haar geloof !? Pragtige bekering !? En dit is reg. Met hierdie siening is daar 

niks mee verkeerd nie. 



Die ander siening ? En die betekenis lê in die woordjie “krummels”. Hierdie vrou hou so aan 

met kerm en roep dat Jesus, wat haar aanvanklik geignoreer het, wel eindelik na haar 

luister, en dan selfs Sy wil so verander dat Hy haar wel ‘n krummeltjie van God se genade 

gee: "O vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê."   

Dit wil tog lyk dat toe Jesus nie meer antwoorde gehad het nie, Hy haar geloof prys en haar 

wens vervul. Dit wil werklik lyk asof Jesus ter wille van een vrou se geloof, Sy wil verander, 

of dan ten minste Sy wil verander. 

Daarom moet ons sê: Werklik! Sy koninkryk is vir almal, elkeen, toeganklik.  

Hoe sou u dan nou die geloof van hierdie vrou beskryf ? In plaas van ‘n groot geloof – wat 

dit sekerlik was – sien ek eerder die element van volharding daarin:  

 ‘n geloof wat aanhou en aanhou – al voel dit vir my ek word geignoreer; 

 ‘n geloof wat aanhou en aanhou – al voel ek date k nie goed genoeg is nie; 

 ‘n geloof wat aanhou en aanhou – al is ek hoe moedeloos. 

 ‘n geloof wat aanhou en aanhou – al voel dit vir my asof Jesus my nie raaksien nie. 

En tog, in God se groot genade gee Hy wel antwoord, sien Hy raak, verstaan Hy my wel. Ja, 

gee Hy soms selfs krummels van genade om ons vir Hom te kan wen. 

Kom ons wees eerlik! Soms voel dit vir ons asof die lewe ons in ‘n hoek vasdruk. Soms voel 

dit asof die telefoon daar in die hemel lui maar niemand tel op nie, niemand antwoord nie. 

Somtyds voel geloof vir ons so waardeloos. Ek besef dan stroom-op het ek dan ‘n geloof 

nodig wat aanhou en aanhou om by die krummels van genade uit te kom waarmee die Here 

ons soms voed. Want, juis op daardie oomblikke in ons lewens het ons juis die keuse: hou 

ons aan, of, hou ons op!?  

Aanhou en aanhou beteken juis om aan te hou om met God te praat. Dit is om aan te hou 

bel en weet een of ander tyd gaan iemand antwoord. Iemand sal een of ander tyd die 

telefoon optel. Dit is om aan te hou soek na die krummels. Dit is om te weet – God sal wel 

aan my ook ‘n krummeltjie gee. Maak nie saak wat nie.  

U weet, broers en susters, God hou Hom nooit doof vir gebed nie. Hy luister na ons. Hy 

luister na als wat meriete het. Mag Hy deur Sy Gees ons die krag gee om aan te hou en aan 

te hou.  

Amen 

 


