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Sondag, 8 Augustus 2021 

Skriflesing:   Filippense 1:3-11 

Tema:    God met jou, van begin tot altyd.  
      

VERKONDIGING 
Skriflesing 
Filippense 1:3-11  
3 Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. 4 In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir 

julle almal, 5 omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging 

van die evangelie. 6 Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, 

dit end- uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. 7 Dit is ook 

heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers 

almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my 

verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. 8 God is my getuie, 

Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. 9 Ook bid ek 

dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 10 sodat julle die dinge sal kan 

onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik 

en sonder blaam wees, 11 en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding 

met God wees, tot sy lof en eer.  

 
Johannes 8:47a: ‘Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God.’ 
 

PREEK  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
W staan ons met ons entoesiasme vir die jaar? 

Is u nog geesdriftig? 

Hoe verloop u jaar sover?  

Hopelik het u ‘n vonkel in die oog. Hopelik het u nog by u voornemens vir die jaar kon bly. Ek hoef 

u nie daarvan te herinner dat dit nie noodwendig maklik gaan hierdie jaar nie. Ons verwag altyd ‘n 

uitdaging of 3 in ‘n jaar, maar die afgelope 2 jaar was dit besonders moeilik.  
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Oor die algemeen is ek ‘n optimistiese persoon. Ek kry dit nogal, dat mense vir my sê ek moet 

realisties hieroor of daaroor wees. Maar ek is van mening dat weens die feit dat ek my krag iewers 

ander vind en nie noodwendig by mense nie, kies ek om optimisties te wees. Maar tog betekend 

dit nie dat alles maklik is omdat ‘n mens optimisties is nie. Nee, inteendeel, die lewe kan nogal 

baie moeilik raak.  

 

En daaroor praat ons vandag.  

 

Broers en susters, maak geen fout nie – hierdie jaar het ons al getoets en dit kan jou steeds 

uitdaag! Maar in alles wat met jou en met my gebeur, het ons ‘n keuse van hoe dit ons gaan 

affekteer en hoe ons daarop gaan reageer.  

 

Uitbou 
Paulus praat hier met die gemeente wat hy 10 jaar gelede help stig het, toe hy met sy tweede 

sendingreis daar, in Filippi, om gegaan het. Ons lees dat hierdie gemeente van die begin af, toe 

hulle gestig is, saamgewerk het om die evangelie te verkondig.  

 

Paulus skryf hierdie brief as ‘n dankie sê brief aan hierdie gemeente waar hy in Rome in die tronk 

sit. Dis hierdie gemeente wat vir Paulus materiële hulp gestuur het daar waar hy as gevangene 

sit.  

 

Waar ons nou in hierdie jaar is kan jy ook ‘n hulp vir iemand anders wees nes die Filippense vir 

Paulus was of jy kan mense bedank vir dit wat hulle vir jou in jou lewe doen uit liefde!  

 

Ons lei af dat Paulus baie lief is vir hierdie gemeente. Dit sê hy in soveel woorde – 

8 God is my getuie, Hy weet hoe ek na julle verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart.  

Ons leer nou dat Paulus baie omgee vir hierdie gemeente en die raad wat hy vir hulle gee kom uit 

sy hart. 

 

Hoor u die gedagte vir hoe u self nou in die jaar na buite kan lewe?  

Kan jy liefde uitdeel met die liefde van Christus Jesus in jou hart?  

 



Preek	deur	ds.	Jaco	van	Sittert	 !"!#	
 

$  

 

Dis wat die wêreld nodig het en jy en ek is daardie middel waardeur God Christus se liefde 

kanaliseer na dore liefdelose mense toe!  

Dan lees ons die teksvers, vers 6 – 

6 Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer 

en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.  

 

Broers en susters, ons is op ‘n reis, ‘n lewens reis. Ons wat gelowiges is reis saam met God. Elke 

een van ons loop ‘n persoonlike pad met die Here. Van ons is sterk in ons geloof, ander is nie so 

sterk nie, maar soos wat ons hierdie jaar deurloop is dit baie belangrik om te onthou dat ons op ‘n 

reis is. God is met jou besig en wat sê Paulus hier?  

Hy is oortuig daarvan dat God, wat die goeie werk in ons begin het, dit end-uit sal voer en dit sal 

voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.  

 

Hierdie jaar, met al sy vreugdes en al sy uitdagings, bevestig Paulus dat God end- uit met jou sal 

bly. Hy het reeds met ons begin. Met ons kinders begin God waar ons as ouers hulle van God leer 

en as hulle kategese doen. God begin met jou en my as ons in ons lewe na Sy leiding soek en uit 

beginsel volgens die Here se wil lewe. En so bly God met ons besig deur ons lewens reis. En dit 

hou nooit op nie.  

 

Vb.  
Die ystersmid plaas ‘n eenvoudige stuk yster in die vuur. Wanneer die yster bloedrooi is gebruik 

hy sy tang om dit uit te haal en dan slaan hy dit aanhoudend met sy hamer. Dan .... steek hy die 

yster weer terug in die bloedrooi kole tot die yster weer gloei van die hitte. Aanhoudend slaan hy 

hierdie yster met sy hamer, net om dit weer in die vuur in te druk. Vuur en hamer, vuur en hamer, 

vuur en hamer. Die ystersmid doen dit keer op keer op keer tot hy uiteindelik die finale produk 

gemaak het. Vanaf ‘n vormlose stuk yster na perfekte hoefyster.  

 

Ons ken hierdie proses en weet u dit is hoe God met ons werk. Hy vorm ons. So groei ons. So 

skep Hy ons karakters sodat ons vir Hom lewe en in die proses die beste lewe ontvang wat ons 

aan kan dink en meer as dit, ontvang ons ‘n ewigheid!  

 

Ek moet erken dat as mens hierdie voorbeeld gebruik dan klink dit swaar. Vuur en ‘n gehamer! 

Klink swaar en seer. Maar eintlik het dit te doen met sterk word en duursaam word. Maar die 
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werklike waarde van hierdie sterk word lê in Paulus se woorde – God wat die goeie werk in julle 

begin het sal dit end-uit volhou. Ons kan net sterk word wanneer ons met God is en Hom toelaat 

om ons te vorm.  

 

Maar nou lees ons ‘n gedeelte waar Jakobus vir gelowiges skryf wat vervolg word omdat hulle in 

Jesus Christus se liefde en voorbeeld glo. Ons lees daar in Jakobus 1:2-3 – 

2 My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, 3 want, soos 

julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard.  

 

Klink na die vuur en die hamer, nè?  

Hoe kan ons bly wees, hier in die jaar, as ons beproef word?  

Ons kan dit heeltemal verkeer verstaan en dink dat, vir ‘n Christen is die norm of die ‘Default’ dat 

ons sal swaarkry. Dis gelukkig nie waar nie. Hierdie – bly wees – waarvan Jakobus hier praat het 

niks te doen met ‘n selfpyniging en oortuiging dat ons lot, beproewings is nie. Nee.  

Dit is ‘n uitspraak van verligting!  

As ek dit ander mag stel wil dit sê – wanneer beproewing ons oorval kan ons bly wees ons 

hanteer dit nie op ons eie nie, maar ons hanteer dit saam met God, waar ongelowiges nie daardie 

fondament in hulle lewens het. En soos ons God se teenwoordigheid ervaar en beleef stel dit ons 

in staat om in alle uitdagings te volhard!  

 

Wat Paulus sê is dat God met jou iets begin het deur jou bewus te maak dat Hy daar is en dat Hy 

jou hele lewe in Sy hand het. God het met elke een van ons iets begin en Hy sal dit enduit volhou 

tot die ewigheid in.  

 

Romeine stel dit kort in hoofstuk 12 vers 12: 

12 Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. 

 

Ons hoop is dat God ons sal herinner dat Hy altyd daar is. Die vas staan in verdrukking gebeur 

nie alleen nie, maar jy kan, omdat God met jou is. Deur gebed, deur kommunikasie met God, in 

elke beproewing, sal jy weet dat jy daar deur kan kom. God was nog altyd met jou besig.  

 

Jesus Christus het Sy deel van beproewings gehad. Sy benadering was dat Hy eenkant gegaan 

het en Hy het met die Vader gepraat. Nooit het Hy toegelaat dat die probleem groter as Sy geloof  
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in God sou word nie. Selfs toe Hy die dood in die gesig gestaar het, het Hy geweet dat God, die 

Vader, met Hom besig was en by Hom was en net so kan ons deur hierdie jaar gaan met 

vasberadenheid dat ons Here met ons is!  

 

Net ‘n voetnota uit 1 Tessalonisense 2:13 – 

13 Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God wat julle van ons 

gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie, maar die 

woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle 

wat glo, bewys. 

 

Werk daaraan om vas te glo dat ons te doen het met God se waarheid.  

Mag ons nie ons geloof ligtelik hanteer nie.  

Mag ons in ons vreugdes en beproewings getuig dat dit God se Woord is wat ons lei en nie 

mense se woorde nie. Want as ons altyd besef dat God altyd in beheer is, dan is daar niks, in die 

res van die jaar wat jou van stryk kan bring nie, want jou fondasie is deur God gelê.  

 

Slot 
Net om saam te vat – God is met jou besig. Paulus wys dit aan die gemeente in Filippi uit. God is 

besig met goeie werk in ons en as ons oop raak vir God om deur ons aan die werk te wees die res 

van hierdie jaar, sal ons opgewonde sien hoe God wondere deur my en jou kan verrig. 

 

As jy getoets gaan word – onthou dat jy word gevorm, jy word sterker en meer duursaam. En 

onthou dat jy daardeur gaan kom, want God is met jou en sal altyd saam met jou wees op hierdie 

lewens reis waarmee ons almal besig is.  

Vers 6 -  

6 Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end- uit sal 

voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. 

Amen  
 
 


