
 

Preekvoorligting Sondag 7 April 2019 

Skriflesing: Mattheus 14: 14 – 21    Teksverse: Mattheus 14: 16 – 18       

Tema: Gee wat jy het in afhanklikheid van God en dit sal genoeg wees 

Inleiding 

Die gedeelte wat ons gelees het verhaal een van die wonders van ons Here Jesus Christus. Dit wil 

egter voorkom asof Mattheus hier net die feite van die gebeure wil weergee, maar neem ŉ mens 

die gedeelte meer intensief onder oë, dan is hier ŉ spesifieke openbaringsperspektief aan die orde. 

1. Die verloop van gebeure tot die vermeerdering van die brode en visse 

Christus het hom in Matt. 14 met sy dissipels na ŉ verlate plek onttrek, maar toe Hy uit hierdie 

afsondering kom, sien Hy dat ŉ groot skare mense Hom wel gevolg het. Hy voel jammer vir hulle 

en maak hulle siekes gesond totdat dit begin aand word – ŉ saak tot kommer vir die dissipels. 

Hulle sê aan Jesus: “Die plek is verlate, en dit is al oor die tyd, stuur die skare weg, sodat hulle 

na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop”. Jesus sê: “Hulle hoef nie weg te gaan nie; gee 

julle vir hulle iets om te eet”. Verdwaas en verbaas moes die dissipels gewees het – hulle het maar 

5 brode en 2 visse en daarmee kan hulle tog nie 5 000 mense se honger stil nie. Christus roep  die 

dissipels nader met die woorde: “Bring dit hier vir My” en vervolgens sê Hy vir die skare om te 

gaan sit en vir die dissipels om die kos uit te deel, waarop almal genoeg kry om te eet. 

2. Die openbaring in gebeure van die vermeerdering van die brode en visse 

Is die openbaring hier dat Jesus oor die mag beskik om van bietjie baie te maak? Dit is die 

openbaring hier, maar dit is nie die enigste openbaring nie. Die gesprek tussen Jesus en sy dissipels 

is eintlik die saak waaroor dit hier gaan en wat Mattheus in detail, in besonderhede weergee (verse 

16-18). Die woorde in hierdie gesprek wat Jesus se dissipels seker die meeste onkant gevang het, 

was “gee julle vir hulle iets om te eet”. Hulle wat reeds dit vir hulleself uitgemaak het dat hulle nie 

oor die nodige middele beskik om vir hierdie skare van meer as 5 000 kos te gee nie. Hulle sê dan 

ook dat hulle net 5 brode en 2 visse het. Maar die Here sê: Gee julle 5 brode en 2 visse sodat die 

mense kan eet, maar dan sê Hy daarby: “Bring dit hier vir My”. Die boodskap hier: Christus 

openbaar aan die dissipels: Gee wat julle het, maar gee in afhanklikheid van My. Die gevolg? Dit 

wat hulle gegee het was genoeg, dit was oorgenoeg, 12 mandjies kos het oorgebly. 

3. Toepassing van die gesprek tydens vermeerdering van die brode en visse 

Jesus sê vir sy dissipels van destyds, maar ook vir sy dissipels deur alle tye: “Gee wat julle het”.  

Nou moet ons nie die fout wil maak om dit in die eerste plek op die finansiële aspekte van die 

kerklike lewe te wil toepas nie – dit gaan oor baie meer as dit, indien dit enigsins oor die finansiële 

aspekte sou gaan. Dit gaan oor elke faset van ons bestaan – binne die kerk en ook daarbuite. Binne 

elk van hierdie fasette waar die Here ons plaas kom deurentyd die oproep: Gee wat jy het, jou 

spreekwoordelike 5 brode en 2 visse. Moenie die skare wegstuur nie, gryp die geleentheid aan om 

dit wat jy het te gee. Doen dit so dat dit duidelik word jy doen dit nie sonder My nie, en jou 

spreekwoordelike 5 brode en 2 visse sal genoeg wees vir hulle wat dit nodig het. 

Slot 

Die Here God kan sekerlik vir ons sê om te gee, want Hy het alles gegee. Die Vader het Sy Seun 

gegee, die Seun het Homself gegee, en die Vader en die Seun het die Heilige Gees gegee. Gegee 

tot redding van hulle wie se name in die boek van die lewe geskryf is, hulle wat bestem is om ewig 

by en met Hom te wees. Daarom gee wat jy het in afhanklikheid van God en dit sal genoeg wees. 


