
 

Preekvoorligting Sondag 5 Julie 2020 

 

Skriflesing: 1 Kor. 10: 1 – 13       Teksvers: 1 Kor. 10: 13 

 

Tema: Niks in hierdie lewe is my oor nie en daarvoor aan God die dank! 

 

Beproewing, bedoelende die swaar wat die lewe opdis, en versoeking, bedoelende die verleiding 

van ŉ wêreldse manier van lewe, is werklikhede in die lewe van die mens, werklikhede ook in die 

lewe van ‘n gelowige mens. Hierdie waarheid het Paulus onderstreep in sy skrywe aan die kerk in 

Korinthe. Maar wat verkondig Paulus aangaande hierdie werklikheid in vers 13? 
 

Neem ŉ mens hierdie spesifieke vers onder oë, word dit duidelik dat die anker in hierdie vers die 

volgende is nl. “God is getrou”. Hierdie is die punt waarom alles draai, dit is waarop die hele 

verkondiging van Paulus hier gebou is nl. “God is getrou”. Wat dus ook al gebeur, waardeur die 

gelowige ook al moet gaan – God is getrou. Hy sal hulle nooit verlaat nie. Oor die “getrouheid van 

God” kan daar nie vrae gevra word nie. God was so getrou aan sy kinders, Hy was so getrou aan 

sy beloftes, Hy was so getrou aan sy liefde vir die wat Hy uitverkies het, dat Hy sy Seun oorgegee 

het om te sterwe aan die kruis sodat hulle, sy kinders, kan lewe. 
 

Dit is die punt wat Paulus weereens onderstreep. Julle, die gemeente van Korinthe moet weet – 

God is getrou, die kruis van Xtus Jesus die Here getuig daarvan. Hy het immers vir elkeen van 

julle gesterwe sodat julle gered word en nie in beproewing en versoeking verlore te gaan nie. Geen 

beproewing, geen versoeking is van so aard dat dit God in sy almag en liefde kan bind nie. Hy 

begin deur te sê: “geen versoeking/beproewing het julle aangegryp behalwe ŉ menslike nie”. 

Hiermee bedoel hy dat niks “bo-menslik” op die pad van die gemeente van Korinthe of die pad 

van die gelowige in die algemeen, kom nie. Alle versoeking en beproewing is van so aard dat dit 

die mens nie oor is nie.  
 

Wonderlik om dit te weet, maar swaar om dit te leef. Ons leef so maklik asof ons versoekinge, ons 

beproewinge bo-menslik is, bedoelende dit is van so aard dat geen mens dit kan weerstaan of 

deursien nie. So, wat ook al op jou pad is, dit is nie bo jou kragte nie, in watter vorm dit jou ook 

al konfronteer. Vandag, more en die dae daarna, wat dit ook al vir jou inhou, jy hoef dit nie te 

vrees nie, want dit is nie bo jou kragte nie – God sorg daarvoor.  
 

Maar meer nog, Paulus sê ook in 1 Kor. 10 vers 13 dat God saam met die versoeking, die 

beproewing, “die uitkoms sal gee” – weereens gebruik hy hier besondere woorde. Die woord wat 

met “uitkoms” vertaal is se betekenis kan op ŉ sekere manier met die beeld van ŉ leërmag (soldate) 

wat in berge vasgekeer is, weergee word. Dan die uitkoms, die ontsnapping en dit deur ŉ nou pas. 

ŉ Mens moet jouself hierdie beeld probeer voorstel. Wat ook al ons versoekings, wat ook al ons 

beproewings, God sal die uitkoms gee, ons moet net ons oë oopmaak, ons moet net die aangewysde 

pad volg en so sal ons in Christus die oorwinning behaal. 
 

God is getrou, Hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek, beproef word nie, maar Hy sal 

saam met die versoeking, die beproewing ook die uitkoms gee en dan die baie belangrik woorde 

“sodat julle dit sal kan verdra”. Die spreekwoordelike “letsel” sal daar wel wees, dit sal nie 

verdwyn nie, maar ons sal kan aangaan, dit sal ons nie laat opgee en oorgee nie. 

 

Soli Deo gloria – aan God die dank. 


