
 

Preekvoorligting Sondag 5 Mei 2019 

Skriflesing: Gen. 42: 27-38; Rom. 8: 31-39  Teksverse: Gen. 42: 36; Rom. 28: 31       

Tema: Martelaar in hierdie lewe of oorwinnaar tot in ewigheid 
 

Jakob en Paulus, twee openbaringsfigure wat met God, maar ook die lewe geworstel het. Nou is 

dit so dat hierdie worstelinge wat hulle moes deur, hulle nie onaangeraak gelaat het nie – elkeen 

gee sy eie gevolgtrekking hieroor. Jakob sê: “Alles is teen my”, Paulus sê: “As God vir my is, wie 

kan teen my wees”. Twee uiteenlopende gevolgtrekkings wat ŉ mens bietjie in die war bring. 
 

1. Die begronding vir Jakob en Paulus se uiteenlopende woorde 

Jakob was in Gen. 42 in ŉ baie moeilike tyd van sy lewe – sy woorde “Julle beroof my van my 

kinders. Josef is weg! En Simeon is weg! En Benjamin wil julle wegneem!”. Die lewe het voorwaar 

sy rugkant op hom gedraai en eintlik is dit die verhaal van sy hele lewe en daarom maak sy woorde 

“Alles is teen my!” sin. Paulus aan die anderkant sê weer: “As God vir ons is, wie kan teen ons 

wees?”. Vir hom was die lewe verseker ook ŉ geweldige uitdaging as ŉ mens maar net dink aan 

wat hy moes deurmaak as apostel van die Here. Maar sy woorde verskil van dié van Jakob. Waar 

lê die verskil? Die antwoord hierop is in die woorde van Jakob en Paulus self. Jakob kyk na die 

lewe met homself in die sentrum, Paulus kyk na die lewe met God in die sentrum. Jakob word deur 

sy omstandighede ten gronde gerig, Paulus word deur sy omstandighede ten hemel gerig. Jakob is 

martelaar en Paulus oorwinnaar en dit is hier waar die verskil te vinde is. 
 

2. Die openbaring in Jakob en Paulus se uiteenlopende woorde 

Die lewe kan jou ten gronde rig, wat dan neerslag vind in die woorde “alles is teen my”, of dit kan 

jou ten hemele rig, wat dan neerslag vind in die woorde “as God vir ons is, wie kan teen ons wees?” 

Die een is die pad van ‘n martelaar en die ander die pad van ‘n oorwinnaar. Die een skuld die lewe 

alles en die ander skuld weer alles aan God. Die een is die lei van ŉ lewe van verwyte en die ander 

ŉ lewe van dankbaarheid. Nou waarin is die geheim vir die verskillende ervaring/gevolgtrekking 

t.o.v. die lewe opgesluit? Paulus se woorde “in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars” (vers 

37). Die lewe skuld hom nie, hy skuld ook nie die lewe nie, hy skuld God. Hy wat Paulus is het 

tot die besef gekom dat wat hierdie lewe ook al opdis, dat dit nie van hom ŉ martelaar in die sin 

van “alles is teen my” kan maak nie. Die rede – niks hiervan kan hom skei van die liefde van God 

wat daar in Christus Jesus is nie. 
 

3. Die toepassing in Jakob en Paulus se uiteenlopende woorde 

Vir Jakob is dit wat met hom hier op aarde gebeur alles, en kyk hy daarna kan hy nie tot ander 

gevolgtrekking kom as “alles is teen hom” nie. Vir Paulus is dit waarvoor Christus aan die kruis 

gesterf het alles, en kyk hy dan na die lewe hier op aarde, kom hy tot die gevolgtrekking dat dit 

wat met hom gebeur hom nie kan beroof van alles wat vir hom nog voorlê nie. In die donkerste 

nag sien hy steeds God se genade deur die kragtige werking van die HG daarin dat hy wat Paulus 

is nie beroof kan word van dit wat ewigheidswaarde het nl. sy erfenis van die ewige lewe. Juis 

hierdie besef gewerk deur die HG, verdryf die donker wolke vir hom, vul hom met ŉ 

oorwinningslied van dankbaarheid, want hy weet sy toekoms is in Christus verseker.  

 
Geen martelaar in hierdie lewe nie, maar oorwinnaar tot in ewigheid! 


