
 

Preekvoorligting Sondag 10 Maart 2019 

Skriflesing: Mattheus 14: 22 - 33    Teksverse: Mattheus 14: 28 – 31      

Tema: Geloofsvertroue of misplaaste selfvertroue. 

 

Twyfel – ‘n woord wat dikwels in ons alledaagse woordgebruik voorkom. Die mees ingrypende 

betekenis van die woord “twyfel” is egter wanneer dit in ŉ godsdienstige sin gebruik word en dan 

gewoonlik met verreikende gevolge. Die genoemde gedeelte in Mattheus handel ook oor “twyfel” 

in ŉ godsdienstige sin, met dan die gevolge daarvan.  

1. Geloofsvertroue op Xtus 

Die gebeure in Matt 14:22-33 het begin toe Jesus sy dissipels gedwing het om ‘n skuit te neem en 

voor Hom na die oorkant van die see te vaar. Met die gevolg – die dissipels bevind hulle in die nag 

op die see van Galilea sonder Jesus in ŉ hewige storm waartydens hulle iets op die water na hulle 

sien aankom. Bevrees skreeu hulle uit: “Dit is ŉ spook”. Jesus stel hulle dadelik gerus: “Hou goeie 

moed, dit is Ek! Moenie vrees nie”. Petrus tree na vore en sê: “Here, as dit U is, beveel my om op 

die water na U te kom”. Christus se antwoord: “Kom”. Met vaste geloofsvertroue klim Petrus uit 

die skuit en loop op die water na Jesus toe. Oë gerig op Christus is hy besig om aan ŉ wonder te 

deel. Die krag van sy daad lê nie in homself nie, maar in Jesus se krag wat in hom werk.  

2. Vertroue sonder Xtus 

Skielik raak Petrus bewus van die werklikheid rondom hom. Hy wat nog oomblikke gelede met 

gerigte voetstappe na sy Here op pad was, sien die sterk wind wat kragvol die golwe op hom 

afstuur. Die gevolg – hy word bang. Vrees kruip sy hart binne en begin om die geloof te verdring 

– skielik voel hy dat hy nou in groot moeilikheid is. Hierdie was nou nie meer vir hom ŉ ervaring 

van geloofsoorwinning nie, maar ŉ gebeure wat hom in twyfel gedompel het. Met Christus nie 

meer alleen in die oog nie, begin hy op homself vertrou. Geloofsvertroue maak plek vir misplaaste 

selfvertroue met die gevolg, hy begin sink. Maar Petrus bly ŉ gelowige – alhoewel hy ŉ krisis 

beleef weet hy nog waar sy hulp vandaan kom en daarom roep hy: “Here red my”. 

3. Geloofsvertroue en die genade van Xtus 

Vers 31: “En Jesus het dadelik sy hand uitgestrek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, 

waarom het jy getwyfel? Jesus het dadelik sy hand uitgestrek – dadelik het Hy op die noodkreet 

van Petrus, sy volgeling, gereageer. Hy het hom nie ŉ oomblik langer in doodsvrees laat spartel 

nie, maar sy gebrekkige geloofsvertroue te hulp gekom. Hy het Petrus opgetrek uit die dieptes van 

vertwyfeling en angs en hom weer vastigheid gegee. Deur Christus se handeling word Petrus se 

geloof herstel en bring Hy Petrus daartoe om sy geloofsvertroue weer op Hom, Christus, alleen te 

vestig – ŉ daad van genade. Jesus gee ook die rede vir Petrus waarom hy gesink het naamlik 

“Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?”, bedoelende waarom het jy nie op My bly vertrou nie? 

Slot 

Hoe kan ons daarin volhard om onder alle omstandighede ons geloofsvertroue op Christus te 

vestig,  twyfel uit ons lewens te weer? Deur soos Petrus gesterk te word. Vanweë die groot genade 

van Christus het Hy Petrus gegryp en hom uit sy twyfel geruk en so sy oë fisies, maar ook geestelik, 

op Hom as sy Here gerig. So gryp Christus ons ook telkemale deur sy Gees wat in ons woon en 

trek ons as’t ware op uit die donker dieptes van kleingeloof. Wees daarom gehoorsaam aan die HG 

wat ŉ genade gawe uit die hand van God is, en vat jou oë van jouself weg en rig dit altyd op God. 

Geen misplaaste selfvertroue vir my meer nie, maar alleen Godgerigte geloofsvertroue. 


