
Preek: 17 April 2016 

Teks: Kolossense 3:1-4   

1 Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe 
na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit.  

2 Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die 
aarde is nie,  

3 want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.  
4 Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook 

saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.  
 

Teksvers: Kolossense 3:1-2, 

1 Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe 
na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit.  

2 Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die 
aarde is nie,  

 

Prediking: 

Gemeente van die Here, 

More is maandag.  

 Ma of pa gaan sekerlik vroeg opstaan om vir die kinders kospakkies vir skool voor te 

berei.  

 Ma of pa gaan seker vroeg opstaan om kospakkies voor te berei vir die werk. 

 Ma gaan sekerlik beplan wanneer die bediende sal inkom om die huis skoon te maak, 

klere te was en te stryk. 

 Pa gaan sekerlik bebplan wanneer die tuinjong sal inkom om die tuin aan die kant te 

maak en die motors te was.  

 Kinders beplan sekerlik hoe om by die skoolaktiwiteite uit te kom. Dit sal met ma en 

pa bespreek word.  

 En, ja, die rekenaaar het gebreek. Dit sal ingeneem moet word om reggemaak te 

word.  

 Dalk het ons ook ‘n ogie op die langnaweek wat voorlê, wat gaan ons doen ? Ons kan 

nie by die huis sit nie. 

So kan ons aangaan, broers en susters. Ons hou daarvan om in beheer te wees. Ons span 

dikwels al ons tyd en vernuf in net om in beheer van ons omgewing te kan wees. Alles moet 

vir ons makliker wees.  



Feit is, 0ns het keuses in die lewe. God gee aan ons die raamwerk waarbinne ons keuses kan 

maak. Daardie raamwerk noem ons ons verhouding met God. Wat is vir my die belangrikste:   

beheer ek eerder my omstandighede of rig ek doelbewus my gedagtes meer op God.  

Dalk onregverdige vraag. Want ons omstandighede kan ons nie ontkom nie. Ons moet 

beplan en beheer. Tog sal ons erken dat ons gedagtes meer daarop gerig is as enigiets 

anders, insluitende God.  

Wanneer laas was u met verlof ? Het u al opgelet hoe hierdie mense alles denkbaar doen 

om hul plekkie verhuur te kry, maar aan die anderkant om alles in hul vermoë te doen om 

jou vakansie dan so gemaklik denkbaar te maak. En ons skreeu ook nog in die koor saam: 

“ek wil nie sukkel as ek met vakansie is nie !” 

Het al so daaran gedink, broers en susters, dat ons eintlik al vreemdelinge vir onsself geword 

het ?! Want wat wil ons regtig in die lewe hê ? My siening is dat mense eintlik net geluk en 

vrede wil hê. Maar eintlik is ons oorspanne en lewensmoeg. Ons raak afgestomp. En, 

moenie dink net omdat ons onsself  kinders van God noem, of selfs gelowiges noem, is ons 

vry van hierdie lewensmoegheid en afgestompdheid nie.  Inteendeel.  

Wie van ons het ons nie al bekommerd oor ons begroting nie ?! Wie van ons het ons nie al 

bekommerd of ons die komende vakansie sal kan bekostig om vir ‘n paar dae weg te gaan 

nie ?! ja, dalk meer kere as wat on sons bekommer het oor aal die mense wat nog nie die 

Woord van God gehoor het nie ?! 

Weet, u dit is juis wanneer ons tot hierdie besef en insigte kom datons besef: die Heilige 

Gees hou aan om  met ons te werk, en Hy gee nooit op nie. Hy hou aan en aan, gaan selfs 

geduldig daarmee voort en laat Hom nie van stryk bring nie. Wanneer die lewe so “gejaagd” 

is, of wanneer ons so gefokus net om ons omgewing te beheer, of selfs in ons” getroue 

ongehoorsaamheid”, laat die Gees van God Hom nie van stryk bring nie.  

Paulus gee in Kolossense  3 pragtige raad aan ons. Hy stel dat ons tog moet fokus om ns 

gedagtes op Christus te rig.  

Nou weet ons, dit is makliker gesê as gedoen. In die omgewing waarin ons woon en werk is 

God dalk nie so belangrik as die resultate van winste vir die maatskappy nie – of as die wil 

om net al die verpligtinge vir die dag te kan diens nie. ons raak soms so besig met die 

alledaagse dinge da tons nie tyd het om ons gedates op God te kan rig nie. Ons het soms nie 

meer tyd en energie vir die Here oor nie.  

En tog verwag die Here van ons om ons innerlike lewe gedurig in orde te kry. En as ons 

eerlik wil wees is die antwoord om dit te kan doen eenvoudig om ons gedagtes op Hom te 

rig. Ons wil dikwels resepte hê, resepte waarmee ons net weer die situasie wil beheer. Daar 

is geen resepte nie. Ons moet by die punt uitkom waar ons net doen. Die eenvoudige 

waarheid is dat hoe meer ons ons gedagtes op Christus rig, hoe meer sal Hy in ons word.  



Hoe begin ons as lidmate van Bergsig om Christus al meer in ons te laat word ? Ons kan elke 

dag weer terugkeer na die Woord van die Here. En as ek sê “terugkeer” dan bedoel ek dat 

daar wel geleentehede is wanneer ons metGod kan kommunikeer. Kom ek verduidelik vir u: 

 Preke op die Webtuiste. Bestudeer u dit ? Dit is ‘n geleentheid ! 

 Ons eie persoonlike Bybelstudie. Geselfs ons met ander daaroor ? 

 Die lees van geestelik boeke. Oordink ons dit wat ons lees ?  

 En wat van ons eie stiltetyd ?! of is dit maar net nog ‘n woord in ons verstand en 

denke ? 

Ja, broers en susters, agter die lessenaar of werkbank, agter die skottelgoed of die 

skoolbanke, ‘n rustige paar minute waar on sons gedagtes op God rig, bring heelwat 

innerlike vrede en geluk midde in ons beheerde omgewing. Dit word oases waar ons 

geestelike dors geles kan word. Dit word ‘n oase waar ons nuwe krag kan put vir die lewe 

met sy uitdagings.  

En, wanneer ons van daardie broodnodige oases gebruik maak, beweeg ons in ons 

verhouding met God nader aan Hom. Dit is ‘n vreugde en geluk waarvan Jesus op ‘n tyd gesê 

het die wêreld niks van weet nie. Die wêreld ken dit nie. 

Die keuse is dalk nie maklik nie, maar wel eenvoudig.  

Amen. 


