
 

Preekvoorligting Sondag 20 Januarie 2019 

Skriflesing: Spreuke 30:1 – 9       Teksverse: Spreuke 30:7 – 9    

Tema: Here gee genoegsame genade vir my siel en genoegsame genade vir my liggaam 

  

Waarom hierdie gedeelte uit die boek Spreuke? Die rede: Omdat ons hier die rigting aangewys 

word wat ons so dikwels in ons eie lewe kortkom, ŉ perspektief wat ons kalmte en tevredenheid 

ten opsigte van die lewe sou gee. Agur, die opsteller van die woorde in Spreuke 30, bid vir hierdie 

perspektief deur die volgende van God te vra: Hou valsheid en leuentaal van my weg en gee my 

nie armoede of rykdom nie. 

1. Hou valsheid en leuentaal ver van my af 

Agur vra, gelei deur die Gees van God, dat die Here hom sal bewaar van misleiding of verleiding, 

en dit dan deur valsheid of leuentaal. Valsheid is dit wat nie waar of eg is nie. Hierin is die duiwel 

natuurlik die meester verleier, want hy is immers die vader van alle valsheid. Hy is die een wat by 

Adam en Eva gekom het met “mooi woorde” wat op die oog af hulle “voordeel” sou inhou, maar 

op die ou einde die val van die ganse mensdom sou beteken.  In die eerste plek bid Agur dat hy 

van die duiwel, die bose bewaar sal word (NT – Onse Vader). Die verleier mag nie plek in sy lewe 

hê nie, want dit bederf die siel. Leuentaal word hier in die sin van “gemorsde woorde gebruik, 

woorde sonder waarheid as inhoud”, maar wat dan deur Agur self gebruik sou word. Met leuentaal 

tree die mens self as verleier of misleier op. Agur bid dus dat die Here sal voorkom dat hy die 

oorsaak van ander se struikeling en val sal wees. Samevattend: Agur bid om bewaar te word van 

die sonde, of dit nou deur die duiwel en sy trawante in sy lewe ingebring word, of dit nou by 

homself begin. Sonde is immers gif vir die siel, gif wat die mens geestelik doodmaak. 

2. Gee nie die uiterstes nie 

Agur bid verder: “Gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet van die brood wat vir my 

bestem is”. Hy bid hier vir brood as die aanduiding van nodige lewensmiddele, maar dan voeg hy 

by, “wat vir my bestem is” – dit wat sy deel moes wees, wat God in sy ewige Raadsplan vir hom 

bepaal het, dit is waarvoor hy vra. Agur maak nie homself die vertrekpunt nie, maar God, weergee 

in die woorde “die brood wat vir my bestem is”, maar dan gaan hy nóg verder en voeg by “laat my 

dit geniet”. Geniet – ŉ woord wat uitdrukking gee aan ŉ aangename belewenis. Agur bid vir 

tevredenheid met dit wat hom toekom. Hy vra dat die Here dit vir hom so sou bewerk dat hy geheel 

en al tevrede sal wees met dit wat uit die hand van God vir hom bestem is. Hier eindig Agur ook 

nie sy gebed nie, maar voeg by dat hy van die uiterstes (rykdom of armoede) bewaar mag word. 

Die uiterstes maak die mens so maklik afgestomp vir “dit wat vir hom bestem is”. Rykdom – dit 

gee aan die mens soms ŉ valse sekerheid oor homself. Armoede – dit bring hom soms so maklik 

tot oneerlikheid. 

Slot 

Die mens, die gelowige, wil die lewe soms so ingewikkeld maak, maar dan kom Agur en hy trek 

die hele lewenskaal in balans met twee verse in Spreuke 30. Hy bid vir genoegsame genade vir sy 

siel en genoegsame genade vir sy liggaam. Dit is wat hy van God vra en dit is al, getuig hy, wat 

hy aan die duskant van die graf nodig het. 

 

 Mag God deur die werking van die HG ook hierdie bede in elkeen van ons se harte werk:  

Here gee genoegsame genade vir my siel en genoegsame genade vir my liggaam. 


