
 

Preekvoorligting Sondag 8 Maart 2020 

Skriflesing: Jeremia 18: 1- 10       Teksvers: Jeremia 18: 4    

Tema: Gelowige, moet nie opgee nie, want God gee nie op nie 
 

Mislukking – iets wat baie van ons al in hierdie lewe gesmaak het en miskien nog gaan smaak. Die 

punt is – mislukking is ŉ realiteit in die mens se bestaan, daarom die boodskap heel moontlik in 

aansluiting by Jeremia 18 dat alles nie op die einde net mislukking is nie, maar daar is tog hoop. 

Tot ŉ sekere mate is dit reg, tog die boodskap is veel ryker as net dit. 
 

1. Die beeld van die pottebakker 

Jeremia 18 speel af in die regeringstyd van koning Jojakim van Israel, so plus minus 600 vC. Die 

eerste ballingskap is vir die volk reeds agter die rug en die tweede lê vir hulle voor die deur, of so 

het dit gelyk. Dit is dan in hierdie tyd wat die Here vir Jeremia sê om na die huis van die 

pottebakker te gaan. Hier ervaar Jeremia dat ŉ pottebakker besig is om klei tussen sy hande vorm, 

maar dan gaan iets verkeerd – die voorwerp misluk. Die pottebakker stop die wiel, druk die klei 

op ŉ hoop en begin weer van vooraf om uiteindelik die voorwerp te maak wat hy wou.  
 

2. Die beeld van die pottebakker vir Israel 

Na dit wat Jeremia by die huis van die pottebakker gesien het, het die Here met hom gespreek en 

die beeld aan hom uitgelê. Die almagtige God is die Pottebakker en die volk Israel die klei. God 

openbaar dat Hy by magte is om met die volk te maak soos die pottebakker, want hulle is soos klei 

in Sy hand om met hulle op ŉ besondere manier te handel. Hierdie woorde van die Here aan 

Jeremia en aan die volk Israel moes tot geweldige bemoediging vir hulle gewees het. Soos ŉ 

pottebakker die klei na ŉ voorwerp misluk het weer bymekaar druk en om weer begin, so is die 

Here se pad ook met sy volk (sou hulle hulle bekeer – verse 8 en 9). 
 

3. Die beeld van die pottebakker vir die mens in die algemeen 

God is die Skepper, die Pottebakker wat alles gemaak het. Hy sou die mens en alles wat daarmee 

saamgaan maak met die doel dat dit alles Hom, die Almagtige verheerlik. Maar die mensdom het 

misluk – die voorwerp wat God hulle bestem het om te wees, dit wou hulle nie wees nie. God gee 

egter nie op met die mens nie, maar begin weer met die mens soos die pottebakker weer met klei 

in Jeremia 18 begin het. Hieruit behoort die mens, ons, ons lewe baie beter te kan verstaan, ja selfs 

ons mislukkings te kan begryp. Daar gaan in die proses van vorming, van lewe, terugslae wees en 

dit moet ons aanvaar en dan weer probeer. Die openbaring hier is egter veel groter as net dit. 
 

4. Die beeld van die pottebakker se vervulling in Christus 

God as die Skepper, die Pottebakker, het met die mensdom ŉ doel gehad, maar die eerste mense, 

Adam en Eva, het daarteen gekies (in die beeld van Jeremia 18, die voorwerp het misluk). Maar 

die bring God se werk nie tot ŉ einde nie – dadelik volg Gen 3: 15. Hier word God die Pottebakker 

se herskeppingswerk aangekondig wat in Christus tot vervulling sou gaan. Maar nou moet ons in 

die lig van die NT onthou (met toepassing die beeld van Jeremia 18) dat die pottebakker ŉ 

voorwerp gemaak het wat reg was in sy oë (vers 4). Dit sou beteken dat die gelowige deur die 

werking van die HG die nuutgemaakte mens is, die wedergebore mens wat duidelik die beeld van 

Christus as onmisbare eienskap vertoon. In die lig hiervan moet ons dan teëslae en mislukkings 

van hierdie lewe sien – dit is deel van die Pottebakker se verfyningsproses van ons!  

Daarom die oproep tot elkeen: Gelowige, moet nie opgee nie, want God gee nie op nie. 


