
 

Preekvoorligting Sondag 19 April 2020 

Skriflesing: 2 Konings 4: 1 – 7        Teks: 2 Konings 4: 2     

Tema: Jou niks, God se oorvloed. 
 

Teëspoed kan ‘n mens soms, letterlik en figuurlik, op jou knieë dwing – neem nou maar hierdie 

vrou in 2 Kon 4. Haar man is skielik oorlede – die broodwinner, die een wat die geld ingebring 

het, die kos op die tafel gesit het. Behalwe die onmiddellike krisis van daaglikse versorging, was 

daar ook ‘n verdere probleem – skuld. Voorwaar ‘n hopelose situasie.  
 

1. ‘n Diepgrondige gevoel van uiterse nood (vers 1)  

Hierdie vrou het haar situasie bekyk en besef hier is groot moeilikheid, groot moeilikheid vir haar 

en die res van haar gesin. Sy gaan selfs sover om dit vir Elisa te sê. Vir wie sê sy dit in werklikheid? 

Sy sê dit vir “die man van God”, en dan nie as ‘n verwyt nie, maar as ‘n uitroep tot redding – hier 

en hier alleen lê die antwoord en uitkoms. 
 

2. Bring wat jy het (vers 2) 

Elisa se reaksie op die vrou se woorde in vers 1 is ietwat verrassend. Hy sê eintlik vir haar – kyk 

nie na my nie, maar kyk na jouself. Hy sê vir haar: “ Gee my te kenne wat jy in jou huis het?”. 

Haar antwoord: “U dienares het glad niks in die huis nie, behalwe ‘n flessie met olie”. Sy het niks, 

behalwe ‘n minderwaardige flessie olie. Elisa openbaar iets besonders in vers 2: God se redding 

begin soms by dit wat jy het. Hierdie vrou het ‘n flessie olie en dit is wat God tot haar redding sou 

gebruik. Die werklikheid is, wat sy nog het is vir God steeds ‘n oorvloed. Hier die skerppunt van 

die openbaring – wat jy het, is met God se ingrype genoeg om tot jou redding te dien.  
 

3. Die grootheid van geloof en verwagting, bepaal die grootsheid van Goddelike seën (verse 

4-6) 

Elisa se opdrag aan die vrou in 2 Konings 4 was: “Gaan leen vir jou van buite kanne, leë kanne 

van al jou bure; leen nie te min nie”. Hier het ons met ‘n vrou te doen wat van oordeel is sy het 

“niks”. Wat gebeur nou? Dit is hierdie vrou wat “niks” het wat nou al wat ‘n leë houer is bymekaar 

maak. Om wat daarmee te maak – dit te vul met die “niks” wat sy het?  Dadelik besef ‘n mens dat 

hierdie opdrag van Elisa nie so maklik, maar ook nie so logies was om uit te voer nie. Waaruit 

moet sy dit volmaak – uit een ou flessie olie wat eintlik maar niks is nie? Hierdie vrou moes in 

geloofsvertroue optree – teen alle logika in maak sy bymekaar al die leë houers wat sy in die hande 

kon kry, pak haar huis vol daarvan, sluit die deur en sê vir haar seuns om die kanne te bring. Sy 

vat die flessie olie en gooi die inhoud daarvan in een na die ander leë kan. 
 

Toepassing 

Hier word openbaar – die menslik onmoontlike is ‘n Goddelike werklikheid. ‘n Flessie olie, dit 

wat hierdie vrou gehad het, was voorwaar vir God genoeg. God maak met wat sy gehad het al die 

kanne vol – haar niks was God se oorvloed. Belangrik, al die kanne, en toe al die kanne vol was, 

toe stop die olie ook. Met reg kan gesê word – die grootheid van haar geloof en verwagting, het 

die grootsheid van haar Goddelike seën bepaal. 

 

Voorwaar – die mens se niks, God se oorvloed. 


