
Beskerm jou honger en dors na God  Open 3:14-22      21 Februarie 2021 

Ek hou baie van eet. Die ouer mense onder ons sal die advertensie van Farmer Brown Hoenders onthou, waar 

daar van die hoenders gesê word: Hulle lyk so lekker van hulle eet so lekker. Ek lyk so lekker want ek eet so 

lekker.  

Vir die meeste van ons gaan daar sekere etes wees wat uitstaan, omdat dit die ete is waar jy gewoonlik te veel 

eet. Ek dink Kersete is nogal potensieel so ŉ ete. Verbeel jou jy het so pas jou trommeldik geëet aan die Kers-

ete. Maar nou kan jy nie gaan slaap nie, jy moet nou in jou kar klim en gou vir jou skoonfamilie gaan kuier, om 

hulle ook geluk te wens met Kersfees. 

Wanneer jy daar aankom, verwag jou skoonouers dat jy ietsie saam met hulle moet eet. Onthou, jy het jou 

reeds ooreet by jou eie ouers. Jy probeer jouself druk om ietsie te eet. As jy goeie wilskrag het, gaan jy so ŉ 

bietjie eet, maar ek is seker daarvan jy gaan nie met dieselfde ywer en passie eet soos by die vorige feesmaal 

nie. Doodeenvoudig omdat die eerste ete jou honger weggeneem het. 

Vriende, dit werk op geestelike gebied presies dieselfde. Daarom is dit so belangrik dat ons doelbewus seker 

moet maak dat ons nie ons geestelike honger en dors na God moet verloor nie. Kom ek stel dit anders: 

wanneer jy jou siel versadig met iets anders as met God en sy Woord, dan sal jy jou honger en dors na God 

begin verloor. 

So, kom ons kyk wat hier in ons teksgedeelte staan. Jesus self is hier aan die woord en Hy begin deur vir die 

gemeente te sê: Ek weet alles wat julle doen. Vriende, aan die een kant kan dit vir ons ŉ wonderlike 

vertroosting wees dat God alles van ons weet, maar aan die ander kant moet ons weet dat God ook weet van 

alles wat ons verkeerd doen. Soos dit in die geval van hierdie gemeente was. 

Jesus sê vir hierdie gemeente: julle is my kinders, My kerk, maar julle het nie meer ŉ passie vir My nie. Ons 

werk vandag met die beeld van eet, dus kan ons sê Jesus sê vir hulle: julle het nie meer ŉ honger en ŉ dors na 

My nie. Julle doen nie meer moeite om naby aan My te leef nie, want julle is so tevrede met julle lewens. Julle 

het so gemaklik geraak met julle lewens dat Ek nie meer julle eerste liefde is nie. 

Dis wat Jesus bedoel as Hy sê dat die lidmate sê: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie.” Sy 

aanklag is nie dat die mense ryk was nie. Iemand soos koning Dawid was ŉ skatryk man, en tog lees ons in 

Psalm 42:2-3 dat hy na God roep: Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. 3Ek dors 

na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? In Dawid se geval het sy rykdom 

nie gemaak dat Hy sy honger na God verloor het nie. 

Die aanklag teen die kerk in Laodisea was nie dat hulle te veel geld gehad het nie, maar dat hulle, hulle honger 

en dors na God verloor het. Hulle geloofslewe het flou geword. Daarom die beskuldiging dat hulle lou geword 

het. Jy sien, of jy is vurig vir die Here, soekend na meer van Hom, of jy moet niks met Hom te doen wil hê nie, 

enige iets tussenin, is nie vir God aanvaarbaar nie. 

Om die waarheid te sê is Jesus se waarskuwing hier dat as die gemeente in Laodisea nie warm en vurig vir die 

Here gaan word nie, gaan Hy hulle uit sy mond uitspoeg. Vers 16: Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie 

en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg. 

Dit klink vir my hier asof dit vir die Here belangrik is dat ons as sy kinders erns moet maak om ons passie, liefde 

en ywer vir Hom lewendig en vurig te hou. Dis vir Jesus belangrik dat ons ons begeerte na ŉ dieper intimiteit 

met die Here lewendig en vurig moet hou.  



Vriende, Jesus is nie tevrede om net soms in ons lewens betrokke te wees nie. Hy is nie tevrede met ŉ 

halfhartige verhouding met ons nie. Jesus vra alles, enige iets minder as alles is nie vir Hom aanvaarbaar nie. 

Daarom nooi Hy sy kinders uit om goud te kom koop wat gelouter is, sodat hulle regtig ryk kan word en klere 

wat hulle naaktheid gaan bedek en salf vir hulle oë dat hulle werklik kan sien. 

Hy sê hier: Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Vriende, 

die Bybel leer ons op talle plekke dat God ŉ jaloerse en besitlike God is. Hy soek ons vir Homself. Hy deel ons 

nie met ander nie. God soek my en jou alles, want Hy weet dit is wat vir ons die beste sal wees.  

En hoor mooi hier wat motiveer Jesus om hulle aan te spreek: Ek bestraf en tug wie? Elkeen wat Ek liefhet. 

Alles van God se kant af word alleen gedryf en gemotiveerd deur sy liefde vir ons. So Jesus kyk na hierdie 

gelowiges en Hy sien dat hulle hul honger en dors na Hom verloor het en Hy weet dat dit vir hulle nadelig is 

om hulle liefde en ywer vir Hom te verloor. Daarom spreek Hy hulle ernstig aan om hulle opnuut tot Hom te 

bekeer, want Hy soek intimiteit met hulle. 

Dan volg die bekende vers 20: Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur 

oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. Hierdie versie 

gebruik ons graag wanneer ons ongelowiges tot bekering wil roep, maar dis nie hoekom die teks hier staan 

nie. Jesus praat hier met gelowiges. Met kerkmense. Hierdie uitnodiging van Jesus dat Hy by die deure van ons 

hart staan en klop, rig Hy aan gelowiges. Rig Hy vanoggend aan jou en my. 

Jesus staan vanoggend voor jou en my en Hy nooi ons, maak die deur na jou hele lewe vir my oop. Gee jou 

alles vir My, want ek wil by jou kom sit en saam met jou eet. Gee jou alles, want ek soek ŉ intieme 

liefdesverhouding met jou waarin Ek jou wil seën met my liefde, My teenwoordigheid en waar Ek elke oomblik 

van elke dag deel is van jou lewe. 

Jesus staan voor jou vanoggend en sê, as jy My stem hoor, nooi My binne. Ek wil by jou kom aansit vir ete en 

My hart met jou deel. Ek wil by jou kuier. Ek wil jou lewe met jou deel en My hartsbegeertes in jou oor fluister. 

Die meeste van ons ken tye wat ons naby aan die Here voel. Wanneer dit vir ons voel asof dit redelik goed 

gaan met ons verhouding met die Here. Wanneer ons Bybel lees dan voel dit vir ons asof God deur die Bybel 

met ons praat. Ek dink almal van ons ken die teenoorgestelde, wanneer God vêr voel en Bybel lees soos tyd 

mors voel. Waar dit voel asof jy nie kontak maak met die Here nie. 

Nou kry ŉ mens iets wat hulle noem, “the dark night of the soul.” Waar alle belewenisse van God verdwyn, as 

ŉ tyd waarin die Here toets hoekom ons na Hom soek. Dis nie waarvan ek hier praat nie. Vriende, as ons goeie 

selfondersoek gaan doen, dan sal ons agterkom dat wanneer ons honger na God en sy Woord, en ons 

belewenis van God verminder, dit ons eie skuld is. Gewoonlik is dit, of omdat ons sonde in ons lewens 

toegelaat het, of omdat ons nie moeite gemaak het om ons verhouding met God in stand te hou nie. 

Kom ons gaan terug na die beeld waarmee ek begin het. As jy jou volgeëet het by iemand en jy moet net 

daarna by iemand anders eet, dan het jy reeds jou lus vir eet verloor. As mens versadig is, eet mens net nie so 

lekker was wanneer jy lekker honger is nie. 

Wanneer ons nie moeite doen om ons honger na God te beskerm en bewaar nie, gebeur dit dat ons ons vol 

eet met die genietinge van die lewe. Wanneer jy betekenis in jou lewe soek in die bymekaar maak van skatte. 

Wanneer jy jou eetlus demp met die een sepie na die ander, of die een TV reeks na die ander. Wanneer jy jou 

vol eet aan die een rugby wedstryd na die ander. Wanneer jy jou vol eet in die gimnasium, of met een of ander 

sportsoort. As jy jou vergryp aan kos. As jy naam vir jouself wil maak as hierdie suksesvolle man of vrou. As jy 

jou vervulling soek in ŉ verhouding van die outjie of meisie op wie jy verlief is .... 



En so kan ek baie lank aangaan. Vriende, as ons ons lewens wil vul met al hierdie wêreldse dinge, dan gaan jy 

nie meer ŉ aptyt vir die Here hê nie. Daarom dat Spreuke 27: 7 sê: As jy genoeg geëet het, is selfs heuning nie 

meer lekker nie; as jy honger is, smaak selfs 'n bitter ding soet. Die enigste manier waarop ons ons aptyt vir 

die Here brandend en lewendig kan hou, is deur jou verhouding met die Here bo alles te stel. As jy jou eerste 

van alles voed met die Here en sy Woord, as jy jou vreugde bo alles soek in jou verhouding met die Here, dan 

sal jy bly honger en dors na God.  

Hoe beter jy jou verhouding met die Here voed en beskerm, hoe groter sal jou honger en dors na meer van 

God word. Dan sal jou hunkering na die ander goed al hoe minder word. 

Die oomblik wanneer ons ons fokus verloor, of gemaksugtig word, of tevrede word en nie moeite doen om 

verder te groei nie, dan verloor ons ons honger en dors na God. Kom ek gee ŉ voorbeeld wat ek dink baie 

relevant is vir die tyd waarin ons leef. Covid en al die beperkings rondom samekomste het gemaak dat ons nie 

kerk toe kon kom soos ons wil nie. Vir ŉ rukkie het jy dalk dit gemis om kerk toe te kom, maar na die verloop 

van tyd het jy baie gemaklik geraak met die idee om nie kerk toe te gaan nie. Nou mis jy dit nie eens meer nie, 

want dit het net te gerieflik geword om in jou bed te lê en kerk te kyk of te luister. 

As jy lank genoeg nie Bybel gaan lees en moeite maak met jou verhouding met God nie, gaan jy dit naderhand 

nie eens meer mis nie. 

Vriende, dit waarmee jy jou siel voed gaan bepaal waarvoor jy honger word. As jy jou siel voed met die dinge 

van die wêreld, dan word jy vol van die dinge van die wêreld. Dan verloor jy jou aptyt vir die Here en die dinge 

van die Here. Voed jy jou met die Here en die dinge van die Here, dan verloor jy jou aptyt vir die dinge van die 

wêreld. 

Selfs wanneer jy jou gedeeltelik vul met die dinge van die wêreld, word jou aptyt vir die Here minder. Die 

meeste gelowiges is tevrede met ŉ bietjie van die Here. Ons hou ons verhouding met die Here net genoeg in 

stand dat as jy Hom dalk nodig mag kry, jy darem weet Hy weet van jou. Ons teksgedeelte sê dat die Here nie 

hiermee tevrede is nie. Koud of warm, nie lou nie, anders ..... anders sal Jesus jou uitspoeg. 

Ek wil jou weer daarop wys wat die dryfveer van Jesus se boodskap aan die gemeente in Laodisea was: Ek 

bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Dit is Jesus se liefde vir ons wat ons vanoggend wil oproep: Laat dit dan 

vir julle erns wees en bekeer julle. 20Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die 

deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. 

Hoor jy Jesus se hartklop vir jou? Hy het jou ongelooflik lief. Hy begeer intimiteit met jou. Hy wil vir jou die 

lewe gee en dit in oorvloed, maar dan moet jy Hom innooi in jou lewe in, hom innooi in elke faset van jou lewe 

in. Dan moet jou verhouding met Hom vir jou prioriteit in jou lewe wees.  

Hoor jy vanoggend sy stem, sy uitnodiging? Hoor jy sy belofte? Nooi My in en Ek sal by jou feesmaal hou en jy 

by My. 

Dit waarmee jy jou voed gaan bepaal wat jy toelaat om jou honger te vul. As jy jou laat voed deur sport op die 

TV, dan gaan jy honger na nog sport. As jy jou voed met TV reekse, dan gaan jy honger na die volgende TV 

reeks. As jy jou voed met jou besigheid en die sukses van jou besigheid, dan gaan jy honger na nog meer besig 

wees en sukses. As jy jou voed met die klere wat jy aantrek, wat jy ry en waar jy bly, dan gaan jy honger na nog 

klere, nuwe motors ens. Jy kry die prentjie, dit wat jy jou siel meer voed, gaan bepaal waarna jy gaan smag. 

As jy na hierdie dinge smag, dan gaan jy nie ŉ honger na die Here en die dinge van die Here hê nie, want jy 

versadig jou siel op iets anders. Maar as jy jou siel voortdurend voed met die Woord van die Here en tyd maak 



om Hom in jou lewe in te nooi en saam met Hom te kuier, dan sal jy al hoe minder honger na die dinge van die 

wêreld. Dan sal jy meer as ooit daarna smag om nog nader aan die Here te lewe. 

So wat maak jy as jy jou honger na God verloor het? Jy bely jou luiheid as sonde en jy begin om tyd te maak vir 

die Here. Jy begin weer Bybel lees met die verwagting dat die Here met jou gaan praat.  

So, kom ons toets onsself vanoggend. In hoe ŉ mate begeer jy om Bybel te lees en tyd met die Here deur te 
bring? Is jy meer opgewonde oor wêreldse dinge as oor die Here en sy Woord? As jy nie na die Here en sy 
Woord hunker nie, dan is dit ŉ duidelike bewys dat jy jou met iets of iemand anders as met die Here versadig. 
Dan is vanoggend se boodskap aan jou gerig. Hoor Jesus se vermaning en oproep om jou tot Hom te bekeer en 
Hom in te nooi. Hoor sy soeke na dieper intimiteit met jou. 
 
Jesus hunker altyd na meer van ons, na dieper intimiteit met ons. Daarom sal Hy ons altyd najaag, opsoek, 

weer tot ons roep en ons kom haal waar ons ons ook al vandag bevind. Hoor vanoggend, Hy soek meer van jou 

en Hy begeer dat jy alles in jou vermoë sal doen om seker te maak dat jy jou siel met Hom sal versadig. 

Dis die waarskuwing van Spreuke 4:23 - Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou 

hele lewe. Ons moet ons harte rig op ons verhouding met die Here en alles wat ons honger na God verhinder 

uit ons lewens uit verwyder. Vriende, dis net die Here wat ons siele regtig kan versadig. Soos Psalm 107:8-9 

ons leer: Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;9 

want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. 

As ons mooi daaroor nadink dan weet ons dat niks van die wêreldse dinge werklik blywende vreugde en geluk 

gee nie. Dis net ŉ intieme verhouding met Jesus Christus wat werklik ons honger en dors kan stil en les. Jesus 

is die ware goud wat ons siel volkome kan versadig. 

Waar staan jy in jou verhouding met Jesus? In watter mate honger en dors jy werklik na Hom? En as jy sê jy 

honger en dors na Hom, bewys jou dade dit?  

• Wat dink jy vra die Here vanoggend van jou om te doen, sodat jy die deur na jou hart volkome oop kan 

maak, sodat Jesus elke area van jou lewe kan binnegaan? 

 

• Wat dink jy moet jy, en kan jy doen, om jou honger en dors na Jesus lewend te hou?  

 

• Wat moet jy los, of ophou doen, of ophou aandag aan gee, sodat jy alleen na Jesus sal smag? 

 

• Watter stappe moet jy neem om jou verhouding met die Here te beskerm? 


