
 

Preekvoorligting Sondag 8 Desember 2019 

Skriflesing: Filipense 4: 4 – 9      Teksvers: Filipense 4: 6 – 9   

Tema: Wees nie besorg nie, hê die God van vrede met jou! 

 

Om te bekommer, om besorg te wees, is seker een van die mees basiese dinge wat ons as mense 

met mekaar deel. Maar nou begin vers 6 van Fil. 4 met hierdie opdrag aan die gelowige “Wees 

oor niks besorg nie” bedoelende, moet julle oor niks bekommer nie. Nou wat gemaak met die 

dinge waaroor ons wel besorg is, wat ons wel bekommer? Vers 6: “laat julle begeertes in alles 

deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God”. Hier word geleer dat jy met 

die dinge wat jou kwel, die pad na God moet loop, maar dan op ‘n spesifieke manier – jy moet dit 

aan God bekend maak deur gebed en smeking met danksegging. Verder leer vers 6 jy moet  jou 

begeertes in alles aan God bekend maak. Hier staan alles teenoor die niks in die begin van die 

vers: Wees oor niks besorg nie, maak julle begeertes in alles aan God bekend. Hier word gesê: 

“hou vir jou niks oor nie, maar gee alles aan God in gebed”. As jy dit gedoen het, openbaar vers 

7, sal iets wonderlik met jou gebeur nl “die vrede van God” sal deel word van jou lewe. En wat 

is hierdie vrede van God? Dit is die seën wat volg op die erkenning dat God regeer, en dat alles 

aan Hom ondergeskik is, en Hy die Een is wat verandering kan maar ook wil bring. Hy het dit 

immers deur Sy Seun gedoen – Hy het ons grootste bekommernis, die ewige dood, in Hom 

weggeneem. So wanneer jy erken dat jou sorge, jou bekommernisse, dit wat jou pla, nou by die 

regte plek is naamlik by God, dan ontvang jy hierdie vrede, hierdie kalmte wat alle verstand te 

bowe gaan. Maar daar kom nie net ‘n kalmte oor jou nie – hierdie vrede van God werk ook in jou, 

vers 7 sê “dit sal jou hart en sinne bewaar in Christus Jesus”. Die woord “bewaar” is ‘n militêre 

term met die betekenis van “soldate wat oppas”, “soldate wat patrollie doen”. Wat sal hierdie 

soldate van die vrede van God oppas? Hulle sal patrollie doen by twee goed naamlik ons harte en 

ons sinne. Ons “harte” is ons emosies, ons “sinne” is ons verstand. Hier word dus geopenbaar dat 

as ons die regte pad met ons sorge, ons bekommernisse loop, sal God sorg dat ons emosies nie met 

ons weghardloop nie, maar ook nie ons verstand ons in ‘n gat insleep nie. Maar nou sê hierdie 

gedeelte in Filippense nie dat ons wanneer dit oor ons sorge gaan net maar moet bid en dan agtertoe 

moet sit sodat die soldate van die vrede van God alle verkeerde emosies en gedagtes oor die sorge 

van die lewe van ons weghou nie. Meer moet gebeur – vers 8: “Verder, broeders, alles wat waar 

is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat 

loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit”. Wat hier raakgesien moet 

word, is dat dit hier oor positiewe sake gaan (dit wat waar is, dit wat eerbaar dit wat regverdig is, 

dit wat rein is, dit wat lieflik is, dit wat loflik is). Wat moet met die positiewe sake gebeur? Bedink 

dit, sê vers 8, met dan die betekenis, “bring hierdie sake in berekening en laat dit jou optrede stuur”. 

Dan vervolgens die opdrag van vers 9: “ En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my 

gesien het, doen dit”. Toegepas beteken dit dat ‘n mens nie net positiewe dinge moet dink nie, 

maar ook die positiewe moet doen. Jy moet nie net sê “jy is nie besorg nie”, maar “jy moet ook 

leef jy is nie besorg nie”, dan sal jy as metgesel in jou lewe hê “die God van vrede” (vers 9). Jy 

sal dan nie deur die lewe hoef te gaan met besorgdheid, bekommernis, hetsy oor jou of ander nie, 

maar met God, wat jou dan die vrede gee wat waghou oor jou gedagtes en emosies. Daarom ...  

wees nie besorg nie, hê die God van vrede met jou! 


