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Eenheid in ons Ware Tuiste 

Goeie môre Gemeente! 

Ons is die afgelope kwartaal besig met ‘n reeks oor Eenheid, en ons het veral na die gebed van 

Jesus gekyk in Johannes 17. Ons het in die reeks die volgende genoem: 

 Jesus is ons voorbeeld van ware eenheid 

 Eenheid deur gebed 

 Eenheid in Aanbidding 

 Eenheid deur heiligmaking 

 Eenheid in die Waarheid/Woord 

 Eenheid teen die vyand 

 Eenheid in ons roeping/doel 

 Eenheid deur die Gees 

 Eenheid deur Liefde 

Vandag kyk ons na die eenheid wat daar vir ons is in ons Ware Tuiste. 

So kom ons vra die vraag: 

As iemand vir jou moes vra: “Waar kom jy vandaan? Waar is jou huis? Waar is jou tuiste?”, wat sal 

jy antwoord? 

Julle kan as gesin gou oor die vraag gesels, en dan kan iemand open met ’n gebed. 

// 

Ons almal sal waarskynlik verskillende antwoorde gee op hierdie vrae, want dis nie dieselfde vraag 

nie! Dis nou tensy jy nog nooit in jou lewe getrek het nie, wat ’n groot voorreg of kopseer kan wees, 

maar vir meeste van ons is dit nie waar nie. 

So as iemand my moes vra waar kom ek vandaan, dan sal ek vir hulle sê ek bly nou in De Doorns. 

Maar ek sal dan kan byvoeg: Ek kom oorspronklik van Riebeeck Kasteel af, en later Witrivier in die 

Laeveld. Daarnaa het ek op Stellenbosch gebly as student, en toe ’n ruk in die voorstede van 

Kaapstad. Waar my huis is, is dalk bietjie makliker om te beantwoord, want dis ’n fisiese adres. 

Hofstraat 3, De Doorns, 6875. Die poskode is seker nie nodig nie, maar dit het al so ’n rympie 

geword, ek kan myself nie keer nie... 

Maar as iemand vir jou vra: “Waar is jou tuiste?”, dan word dit ewe skielik ’n ander vraag. Want ’n 

tuiste is meer as net ’n huis. En ’n tuiste is meer as net ’n adres, of ’n dorp waar jy gebore is. Dis iets 

wat jy voel! Dis die plek waar jy kan wees wie jy regtig is, en waar jou siel rus vind! Vir van ons is dit 

dalk ons ouerhuis. Vir van ons is dit dalk die plek waar jy nou bly. Maar dit kan ook anders lyk. Dit 

kan dalk net ’n kamer in jou huis wees. Dit kan dalk ’n vakansiehuis wees. Dit kan dalk selfs ’n plek 

wees waar jy self nog nooit gebly het nie. Ek het ’n vriendin wat altyd sal sê haar hartstuiste is die 

Karoo, hoewel sy nog nooit permanent daar gebly het nie. Ek het self al ’n paar keer langer trips 

gedoen buite Suid-Afrika, en dan begin ons hele land vir my voel soos ’n tuiste! 



As ons dink oor ’n “tuiste”, dan raak ons maklik sentimenteel. Ons skep maklik hierdie droom 

prentjie van ’n tuiste as die plek waar alles mooi is, waar daar altyd vrede is, waar almal altyd 

gelukkig is. Die realiteit is, dis nie hoe dit werk nie! Daar is verskeie plekke wat ek self as ’n tuiste 

beskou, maar weet julle wat is die grootste probleem met daai tuistes? Die eerste probleem met 

my tuiste is: Ek! Daar is min plekke waar ek so baie van my eie swakhede, my frustrasies en my 

sondes kan wys soos wanneer ek “tuis” is. Is dit wie ek wil wees? Nee! Maar “tuis” is die plek waar 

ek voel ek mag maar daai ou wees. 

Maar ons “tuiste” het ook ’n ander probleem: Dis altyd tydelik! My ouerhuis, my ouers se huis, voel 

vir my nog soos ’n tuiste. Dis ’n heerlike hout huis in die Laeveld, en ek kry gewoonlik ’n vakansie 

gevoel as ek daar is omdat ek ’n hele paar vakansies daar spandeer het, en my ouers is natuurlik 

daar, en my ma maak lekker kos, en... Ek kan aangaan, maar julle kry die prentjie. Dis een van die 

plekke wat vir my soos ’n tuiste voel! 

Maar daar kom ’n dag wat my ouers gaan trek, dalk binnekort. Daar gaan ’n dag kom wanneer ek 

nie meer baie in die Laeveld gaan kom nie. En ja, daar gaan ’n dag kom wanneer my ouers nie meer 

daar is nie. Ek hoop dis nog dekades weg, maar al word hulle 200 jaar oud, daar is ’n tyd! Daai tuiste 

is tydelik! 

Dalk sê jy dat jou tuiste is waar jou gesin, jou vrou en kinders is. Dis great! Maar ook: Dis tydelik. 

Statisties, as jy ’n man is, is die kans baie goed dat jy deur jou vrou en kinders oorleef gaan word, so 

dalk gaan jy nooit ’n wêreld sien sonder hulle nie, en selfs al is dit jou storie, dis nog steeds tydelik! 

In jou leeftyd gaan jou kinders waarskynlik klaarmaak met skool en êrens gaan swot of werk, 

hopelik eendag hulle eie woonplek kies, dalk hulle eie gesin begin, en en die “tuiste” wat jy nou 

ken, is weg! Dan moet jy ewe skielik ’n nuwe prentjie van “tuiste” skep, en dit gebeur oor en oor en 

oor! 

/ 

Jesus weet presies hoe dit voel. Want Hy het die regte Tuiste gehad (en ons sal netnou meer 

daaroor praat), en Hy het dit prysgegee om na ons tuiste toe te kom, om ons te vertel en te wys dat 

ons prentjie van ’n tuiste nie die volle prentjie is nie! Daar is iets meer! 

En dis hoekom Jesus vir sy dissipels, en per implikasie ook vir ons, hieroor bid in Johannes 17. Ons 

kyk al die hele kwartaal na hierdie teks, en in vers 16 bid Jesus: “Hulle behoort nie tot die wêreld 

nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie.” 

Ja, ons voel dalk nou tuis, maar Jesus weet dat daar iets meer vir ons is, en daarom bid hy ook 

verder in vers 24: “Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet 

wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor 

die skepping van die wêreld liefgehad het.” Sy gebed dat ons moet wees waar Hy is, sluit aan by die 

Huis van die Vader waaroor Jesus in Johannes 14 praat, en daai is deel van dieselfde gesprek as 

Johannes 17, die aand voor Jesus gekruisig is. 

// 



Nou ek weet dat julle dalk daar kan sit en dink: Dominee, ons weet hierdie goed alles! Miga, jy 

vertel vir ons niks nuuts nie! Ons weet mos eintlik al hierdie goed, ons hoor dit al vandat ons in die 

Sondagskool is, hoekom sal ons nou weer stilstaan hier? 

Twee redes. Die eerste is, ons vergeet vinnig! Die probleem met ons lewe soos dit vandag is, is dat 

als so gejaagd is, jy kry omtrent nie kans vir afskakel nie, en baie van ons se hoogtepunt van die dag 

of die week is as jy net vir ’n slag jou werk kan klaarmaak, jou laaste kliënt kan sien, jou laaste 

mense kan laat uitklok, jou laaste skoolvak se skoolklok lui, en jy kan by die huis kom en net... Ah! 

Ontspan! Dit raak vir ons so belangrik, dat ons nie eintlik tyd vat om te dink oor die feit dat dit 

tydelik is nie, want ons het ons tuiste net so erg nodig! 

/ 

Die tweede rede hoekom ons vandag hieroor praat, is dat wanneer ons onthou van ons Hemelse 

Tuiste, dan verander alles rondom hoe ons dink, hoe ons glo, hoe ons optree! Die hele betekenis 

van die lewe verander as ons besef ons tuiste is nie wat ons nou het nie, dit wat ons nou het is 

eintlik net die pad na ons regte Tuiste toe! En dit gebeur nie alleen nie. 

/ 

Glo jy dit? Glo jy dit regtig? Want as jy dit glo, verander alles. En as jy dit nie glo nie, dan maak niks 

hiervan saak nie. Dan maak hierdie preek, die feit dat jy godsdiens hou, die feit dat jy sing of bid, nie 

regtig saak nie, want dan is dit wat ons op aarde kry, die beste wat daar is. En dan moet jy al jou tyd 

en energie insit om die beste van jou aardse tuiste te maak! 

Maar as jy glo daar is ’n Hemel, en daar is ’n plek vir jou gereed gehou, dan kan ons al hoe meer 

besef dat dit wat ons nou het, eintlik maar stof is, en dat daar eintlik soveel meer vir ons in die lewe 

is! 

Dan begin mens dink soos die gelowiges voor ons, en Hebreërs 11 praat daaroor, wat bereid was 

om alles op te gee, die oomblik toe hulle besef wie God is en wat God vir hulle belowe! Moses wat 

sy tuiste opgee om met die Farao te gaan praat. Josua wat nie net die veilige opsie kies nie, maar 

Kanaän inneem omdat God dit belowe het. Gideon wat sy huis los en met 300 manne teen 100 000 

of meer te gaan veg. Dawid kon maklik terug gegaan het huistoe, maar hy kies om teen Goliat op te 

gaan in God se naam. Ester waag haar lewe om haar volk te red. Maleagi bring slegte nuus, al weet 

hy dis nie wat die volk wil hoor nie, en so kan mens aangaan! 

Hulle was almal mense wat hierdie tuiste in gedagte gehou het, hierdie belofte vir iets meer, ons is 

nie die eerstes nie. 

Ons is nie die eerstes nie, ons eie gemeente is gebou deur Christene, van Jesus se tyd af, deur die 

vroeë verdrukte kerk, deur die Katolieke kerk, deur die reformasie, deur die wêreld se sekularisasie, 

en deur elke goeie en slegte seisoen wat die vallei al gehad het, tot waar ons vandag hier sit. Daar 

was mense wat hulle gesinne verloor het, hulle kinders, wat gemartel is, wat doodgemaak is sodat 

ek en jy ’n Bybel kan vashou en kan aanbid, al moet dit met ’n masker wees. 

In die laaste jaar het van ons eie spanlede hulle eie einddoel bereik. Mense soos Hennie Viljoen, 

Stephan Latsky, Joe Huskisson, Johan Kriegler, Gert Conradie, Antonie Bothma, en onlangs Boetie 

Kriel en oom Stephanus Rossouw. Mense wat op hulle eie manier hulle resies met volharding 



gehardloop het, tot op die dag wat hulle resies oor was. Mense wat wag vir ons om ons eie resies 

klaar te maak. Dis nou jou beurt! 

Hebreërs 12 vers 1-3 sê dan: 

1 Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, 

ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding 

hardloop, 2 die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die 

vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande 

daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. 3 Hou Hom voor oë 

wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg 

word en uitsak nie. 

// 

Ons is oppad na ’n ander tuiste toe. Die ware tuiste. Maar nog nooit was die gedagte dat ons dit 

alleen moet doen nie! Selfs wanneer jy diep alleen voel, dan is daar mense wat bid vir jou, en vir 

elke gelowige! En nog meer as dit, is die Heilige Gees self besig om ons aan te moedig, nes ons 

skaar van verlostes, geloofsgetuies, wat saam met jou die resies hardloop en die oog op die 

einddoel hou! 

Ek en jy is nie die eerstes nie, maar dis nou jou beurt. Dis nou ons beurt! En ja, ons sien uit na wat 

vir ons voorlê. Paulus het uitgesien na die hemel, selfs terwyl hulle hom gemartel het, en net so kan 

ons ook uitsien na ’n eendag wat net amazing gaan wees! Maar tot ons die dag ons chailatyd 

bereik, tot ons lewe se laaste skoolklok lui, tot ons die eindfluitjie hoor op die dag wat ons self oor 

daai lyn gaan, tot op daai oomblik hardloop ons voluit, en ons hardloop saam! 

// 

Ons reeks gaan oor eenheid, en ons sluit ons reeks af met hierdie gedagte: Ek en jy hardloop saam, 

met ’n hemelse tuiste in die oë!  

 As een van ons val, dan probeer die ander van ons hulle ophelp.  

 As een van ons swak is, dan haak die res van ons by hulle in en steun hulle vorentoe.  

 As een van ons moeg raak, bemoedig ons hulle.  

 As een van ons siek raak, sorg ons vir hulle.  

 As een van ons arm is, gee ons hulle wat hulle nodig het.  

 As een van ons struikel, vang ons hulle.  

 As een van ons van die pad af hardloop, dan roep ons of sleep ons hulle terug! 

 As een van ons nie meer kans sien nie, dan wys ons hulle weer die Hoop wat ons het! 

Ons doen dit vir mekaar, want ons het dieselfde doel! Maak nie saak hoe jou paadjie geloop het tot 

nou nie. Maak nie saak watse klippe nog in jou pad is nie, ons het dieselfde doel, en ons is oppad na 

dieselfde tuiste toe! 

Mag God die Vader, wat ons gemaak het, Jesus Christus wat ons plek gaan regkry het, en die Heilige 

Gees wat ons lei op die pad na ons ewige tuiste, ons saambind en ons seën! 

Amen 


