
 

Preekvoorligting Sondag 3 Mei 2020 

Skriflesing Luk 22: 31 – 34                Teks: Luk 22: 31 – 32a     

Tema: Gelowige, Satan sif, Christus bid 
 

 “ Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan” – die woorde 

van Petrus pas voor Christus se gevangeneming en kruisiging. Dit na aanleiding van Christus se 

woorde in vers 31: “Simon, Simon, kyk die satan het vurig begeer om julle soos koring te sif”, 

woorde waaruit dit  duidelik is dat die saak hier ter sprake nie so eenvoudige is soos Petrus dit het 

nie. 
 

1. Die begeerte van die satan 

Petrus was ‘n besondere man, maar wat het met hierdie man verkeerd geloop dat hy daardie 

besondere nag so liederlik sou faal deur Christus te verloën? Die antwoord – die satan het hom op 

hierdie man toegespits. Dit is wat gebeur – hierdie listigste en gesleepste van alle wesens hou hom 

juis besig met hulle wat die naaste aan die Here is. Omdat Jesus dit weet, waarsku Hy vir Petrus, 

maar so-ook elkeen hierteen wat deel is van die Godsvolk. Die beeld hier gebruik is die van koring 

wat gesif word. Dit was ŉ proses waartydens die koringkorrels en kaf van mekaar geskei word. ‘n 

Klompie plantmateriaal vanaf die dorsvloer is in ‘n plat pan of kom met ‘n lae rant gegooi, waarna 

die pan of kom heen en weer geskud, die inhoud vir klein entjies in die lug gegooi is, terwyl dit 

effens skuins gehou word. Die kaf (stingels en harde blaartjies) val of waai dan oor die kant terwyl 

die koring in die middel van die pan of kom gaan lê. Dit is na hierdie proses wat Christus verwys 

wat in Petrus, maar so-ook elke gelowige se lewe ‘n werklikheid is – hierdie “skud proses”, hierdie 

“in die lug gooi proses”. Hierdie beeld gebruik Christus om die satan se begeerte uit te wys dat die 

kinders van God verlore sou gaan, maar dan kom Hy met die sterk troos vir Petrus en al die 

gelowiges. 
 

2. Die gebed vir die gelowiges deur die Verlosser. 

Jesus sê dat “die satan het vurig begeer om julle, die dissipels maar ook implisiet alle gelowiges, 

soos koring te sif”. Hy het dus die oorweldigende begeerte om daarin te slaag, maar Christus sê 

die satan het “begeer” om dit te doen. Hierdie is ‘n onvervulde wens, hy kon nie daarin slaag om 

die kinders van God verlore te laat gaan nie. Die rede – die gebed van Christus: “Maar ek het vir 

jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie”. Belangrik is dit dat Christus bid vir hulle wat 

spreekwoordelike gesif word. Hy bid nie dat hulle nie gesif word nie, maar sy bede is dat die 

gelowige wat gesif word, die geloof sal behou. Dit is wat Hy vir Petrus in sy gebed vra, dit is wat 

Hy vir ons in sy gebed vra. Die geloof – die saak wat tot ons behoud dien – sonder die geloof is 

ons verlore, want dit is die band wat ons aan Christus bind. Dit is juis die band wat die satan vurig 

begeer om deur te sny, maar dit is waarvoor Christus sorg deur sy gebed dat dit nie gebeur nie. 
 

Dit is hier waar ons krag lê: Ons as gelowiges kan wel deur die spreekwoordelike siftingsproses 

gaan sonder om verlore te gaan, sonder om oor die rant te val, en dit deur die krag wat ons van 

Christus ontvang – die Heilige Gees sorg daarvoor. 
 

Gelowige, die satan het jou dalk in die “sif”, maar jy sal nie verlore gaan nie want Christus 

bid vir jou! 


