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Preektema:  Hou moed - God regeer oor die wêreld en niemand anders nie.   
 
Vooraf sang 
Lied 477: 1,2  
Lied 407: 1, 2 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps. 99 – 1: 1,5 
Votum 
Seëngroet 
Lofpsalm Sb 2 – 6: 1,5,6,7 (Mel ps 105).  
 
Woorddiens 
Gebed 
Skriflesing Sagaria 1: 18 – 21 
Woordbediening. 
 

Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Gebed vir BnB 
Sing Sb 2 – 3: 1,2,3 
 Wegstuurseën 
Sing Amen Sb 13 – 2.  
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Geliefde brs en srs  
 
Het u ook al agtergekom hoe maklik ons in ons gedagtes en ook in ons gesprekke met 
mekaar in negatiwiteit kan verval? Ons dink so baie aan alles wat verkeerd loop en 
verkeerd kan loop. En as ons met mekaar praat dan fokus ons dikwels ook net op die 
slegte dinge wat ons beleef.  
 
Ons praat politiek en dan fokus ons alleen op wat sleg is van die politieke arena. Ons 
fokus op die misdaad, die korrupsie, die geweld en die onreg wat gepleeg word. Die 
Marikana slagting word voorgehou as ’n voorbeeld van hoe sleg dit polities in ons land 
gaan. Ons praat baie oor regeringsbeleid wat na ons mening nie reg is nie. Ons praat oor 
regstellende aksie, oor finansiële agteruitgang bv. oor die petrolprys wat nou al weer gaan 
styg en so kan ons baie dinge opnoem.  
 
Die internasionale terrein word oorheers deur bloedige gevegte in Sirië en die stryd om 
daar vrede te kry. Afganistan is onstabiel en kort-kort lees ons van bomaanvalle wat 
geloods word. In Amerika is daar ’n presidentsverkiesingstryd aan die gang en die wêreld 
hou asem op om te sien wie Amerika se volgende president gaan wees. Almal sit en wag 
dat die Eurosone in mekaar tuimel met verskeie lande daarin wat gewikkel is in finansiële 
oorlewingskrisisse. Ons praat oor ekonomiese wanbalanse wat gaan kom omdat China 
besig is om ’n magtige wêreldmoondheid te word. Wat gaan gebeur as China dalk die 
nuwe hoofspeler in die wêreldpolitiek en ekonomie word?  
 
Die bloedspoor van geweld loop byna deur die hele Afrika. Oral is daar lande wat in konflik 
gewikkel is en wat nie tot vredevolle en sinvolle regering kan kom nie.  
 
Die wêreld ekologie ly ook onder wêreldmagte se uitbuiting en misbruik met die gepaard-
gaande aardverwarming wat ons almal raak. Pas hierdie week is die resultate van nuwe 
satelliet waarnemings gemaak van die pakys om die pole wat al hoe minder word en die 
katastrofiese ekologiese gevolge daarvan. 
 
Brs en srs, luister jy oor hoe ons praat oor hierdie dinge dan val dit jou op dat by baie 
gelowiges daar ’n byna totale afwesigheid is van geloof in God se teenwoordigheid en Sy 
optrede. Dit klink so asof God heeltemal afwesig is te midde van al hierdie wêreldse en 
persoonlike belewenisse. Ons praat asof God niks te sê of te doen het met betrekking tot 
hierdie dinge nie. Geen wonder dat ons daarom so maklik in negatiwiteit verval nie. Geen 
wonder dat baie gelowiges geen hoop op die toekoms het nie!  
 

Daarom wil die Here vanaand ons koppe optel en ons oë oopmaak met die boodskap: 

Hou moed – God regeer oor die wêreld en niemand anders nie Sien God se optrede 
raak en weet dat Hy alle onreg sal straf. Kyk ’n slag verby die onreg, die slegte en 
onregmatige en sien God raak wat oor alles regeer. Sien Sy mag waarmee Hy hierdie 
dinge sal verwoes en skep moed.  

 
In die tweede gesig van Sagaria sien hy vier horings. Dit was waarskynlik ysterhorings 
soos die wat aan die vier hoeke van die altaar was.  
 
Wat was die betekenis van die vier horings?  
’n Horing is in die Bybel hoofsaaklik die simbool van groot mag. Dit word gebruik vir 
wêreldmagte, maar ook vir God se mag. Hier versimboliseer die vier horings al die groot 
wêreldmoondhede van daardie tyd wat Israel voor, tydens en na die ballingskap verdruk 
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het. Die getal vier dui maar hier net op die vier windrigtings om daarmee te sê: alle 
wêreldmagte word hierby ingereken. 
 
Die optrede van hierdie volke soos bv. die Babiloniërs, die Assiriërs en Perse het elke 
Israeliet persoonlik geraak. Israel het soos ŉ speelbal tussen die nasies gevoel. Elke 
Israeliet het vanweë die politieke mag en militêre geweld waarmee hierdie ryke opgetree 
persoonlike gely en onreg beleef. Politiek, ekonomie, sekuriteit, lewe en dood is deur 
hierdie magte beïnvloed.  
 
Net so word ons vandag geraak deur die optrede van wêreldmagte en owerhede. Wat 
hulle doen raak ons lewe polities en ekonomies. Dit raak ons veiligheid en beïnvloed ons 
denke en ons leefwêreld.  
 

 Wat was die krag van die horings? Watter effek het dit op ons?  

Die misbruik van mag en die onreg wat hierdie wêreldmoondhede gepleeg het, het die 
volk moedeloos gemaak. Daar staan in Hebreeus: die horings het Juda so verstrooi en 
hulle optrede beïnvloed die volk so dat “ niemand hulle koppe kon oplig nie” Die uitbuiting, 
onreg en verdrukking maak gelowiges moedeloos. Tot vandag toe. ’n Mens voel so 
magteloos teen oorweldigende politieke mag wat doen wat verkeerd is. Jy voel magteloos 
teen wêreldmoondhede wat dinge doen wat ons persoonlik raak en jy kan niks daaraan 
doen nie.  

 
Baie mense glo dat God niks aan hierdie dinge kan doen nie. Die nuwe Hervorming 
beweer daarom ook dat God magteloos is en hierdie dinge nie kan keer nie. Die 
teenwoordigheid van onreg en kwaad in die wêreld is vir hulle ’n bewys dat God nie regtig 
in beheer is nie en dat Hy niks aan hierdie dinge kan doen nie.  
 
Op persoonlike vlak word daar dikwels soveel onreg teen ’n mens gepleeg dat dit vir jou 
voel God het teen jou gedraai. Dink maar net oor die geweldige omvang van misdaad en 
korrupsie en hoeveel van ons was nie al slagoffer daarvan nie. Des te meer as ’n mens 
dink aan die regstelsel waarin reg verlore gaan en misdadigers wegkom. Hoeveel mense 
het nie al onreg gepleeg en daarmee “weggekom” nie?  
 

 Ja, brs en srs, as ons eerlik is, dan weet ons, die dinge laat ook ons koppe hang. Dit 
maak ons maklik moedeloos. In so ’n denkpatroon maak dit nie vir ’n mens sin dat God 
sulke dinge kan toelaat nie en daarom voel dit vir baie mense asof God afwesig is.  

 
En so verval ons ’n spiraal van negatiewe denke. Soveel so, dat Sagaria ook nie alles 
raaksien wat hy moet raaksien in sy visioen nie. Daarom staan daar in vers 20: Toe laat 
die Here my vier ambagsmanne sien. Daar was meer om te sien  – maar Sagaria sien dit 
nie – God moes Hom daarop wys – daar is vier ambagsmanne.  
 

1. Brs en srs, God wys ons sy optrede te midde van al hierdie dinge.  
 
Hy maak ons oë oop dat ons verby al hierdie dinge kan kyk en sy optrede kan raaksien. 
Hy wys ons dat Hy in beheer is.  
 
Hy stuur die vier ambagsmanne om hierdie onreg vierkantig teë te staan en met totale 
krag dit te vernietig.  
Kom ons staan net vir ’n oomblik by die vier ambagsmanne stil. Daar is net een persoon 
wat weet hoe om met yster te werk en dit is ’n ambagsman wat opgelei is om met yster te 
werk. Ons noem hulle ’n ystersmid of nog meer modern, ’n ketelmaker – iemand wat yster 
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kan buig, smelt, vervorm en fyn maal tot poeier. Dit is wat God kan doen. God is die 
ystersmid wat hierdie horings soos yster in ŉ vuur kan warm maak en buig en vorm soos 
Hy wil. Hy is die ystersmid wat die magtigste mens en wêreldmag kan fynmaal tot poeier 
wat in die wind verwaai.  
 
Brs en srs, God is so in beheer dat Hy net soveel en meer mag openbaar om hierdie 
wêreldmagte wat onreg pleeg tot niet te maak. Hy weet presies wat Hy daarmee wil doen 
– soos ’n ambagsman wat presies weet wat hy met die stuk yster gaan doen. Waar is die 
wêreldmoondhede van die verlede wat onreg gepleeg het? Dink aan die groot moondhede 
wat Israel verdruk het – wat het van hulle geword. Die magtige Faro het geval. So ook 
Babel, Assirië en die Persiese ryk.  
 
Dink aan die moondhede wat in ons geskiedenis groot verdrukking gepleeg het. Wat het 
van die eens magtige Duitsland geword wat geweldige onreg gepleeg het. God het dit laat 
vernietig. Wat het geword van die eens magtige Rusland wat gelowiges wreed onderdruk 
het? Wat het geword van die ou Suid-Afrika en dit wat daarin verkeerd was – dit is weg. 
Dit het amper in ’n oogwink verkrummel! Politieke leiers wat mag misbruik kom en gaan – 
God laat nie met Hom spot nie! 
Laat die wêreldmoondhede kennis neem: God is in beheer en Hy sal onreg straf.  
 
Geliefdes, Ons moet hierdie dinge raaksien en weet die Here stuur sy ambagsmanne en 
hulle slaan die ysterhoring stukkend. Ons weet nie altyd presies hoe en wanneer nie, Maar 
ons weet God is aan die werk.  
 
Daarom moet ons nie moedeloos word nie, nee, ons moet aanhou met ons bouwerk in die 
Koninkryk van God. U onthou dat die doel van hierdie visioene was om die volk aan te 
moedig om die tempel te herbou. God wil hê ons moet ons bouwerk voorsit in sy 
Koninkryk. Ons moet voortgaan om die Woord te verkondig, om self reg op te tree en lig 
en sout te wees. Ons moenie ophou nie.  
 
Ons moet leer om met ons oë op God gerig positief te kyk na dit wat in die wêreld gebeur 
en te weet dit is soos stof in ons God se hand. Ons moet veral leer om meer positief te 
praat en ook so ons kinders met positiewe denke te beïnvloed. Die positiewe gedagte dat 
God in beheer is en dat ons lewe in sy hand is. Dat ons in sy krag leef en werk.  
 
2.Want ons weet dat God alle onreg sal straf 
 
Hoe weet ons dit?  
 
Ons het die vervulling van hierdie profesie gesien toe Jesus Christus na hierdie wêreld 
gekom het. Reeds as baba is daar van Hom gesê dat Hy die koning is wat sy volk sal 
bevry. Ons het sy Koningskap gesien in sy wonderwerke. Ons het sy oorwinning oor die 
duiwel gesien in die woestyn. Ons het sy oorwinning gesien aan die kruis en daarom weet 
ons – Christus het oorwin en ons sal oorwin.  
 
Ons sien vandag die vervulling van hierdie profesie in die uitstorting van die Heilige Gees 
in ons harte. Ons weet God regeer oor ons lewe deur sy Gees en ons sien ook die 
oorwinnings wat ons oor die sonde kan behaal. Ons weet dat as ons die Heilige Gees volg 
ons ook oor onreg kan seëvier – selfs as ons die slagoffers daarvan is – dat ons soos ons 
Here kan sê: Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie!  
Brs en srs ons oorwinning lê nie in wraak en vergelding nie – ons oorwinning lê in vergifnis.  
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Ons mag nooit self onreg pleeg nie – want dan is ons nie beter as hierdie mense nie! Ons 
moet altyd reg bly doen. Al kom die persoon wat jou onreg aangedoen het daarmee weg, 
moet ons nooit self wraak wil neem nie. Jy mag nie vergeld nie – God sal vergeld – nou of 
en die ewigheid 
 
Want ons weet ook, die Here Jesus kom weer eendag en dan sal hierdie profesie van 
Sagaria voor die oë van die hele wêreld in volle vervulling gaan as ongelowige volke en 
nasies wat onreg pleeg sal wegvlug en sê: berge val op ons, heuwels bedek ons. Het u 
mooi gehoor wat gaan die ambagsmanne met die ysterhorings doen? Hulle sal diegene 
wat onreg en verdrukking pleeg – die skrik op die lyf jaag en hulle neerwerp! God gaan dit 
doen met ons vyande.  
 
Tot dan, geliefdes, kom ons maak ons oë oop en ons sien God se werke raak en ons weet 
Hy sal alle onreg straf. Kom ons leef vorentoe na daardie dag wat ons die vervulling van 
hierdie profesie sal ervaar. En met hierdie perspektief – werk ons elke dag in hierdie 
wêreld.  
 
Ja, wêreldmagte en magtige mense sal teenoor ons onreg pleeg – ons weet dit!  Maar ons 
gaan nie toelaat dat dit ons beroof van die vreugde om aan God se kant te wees en reg te 
doen nie. Onthou net: die Here kom sê nie met hierdie visioen dat Hy aan ons kant kom 
staan nie – nee, ons moet aan God se kant gaan staan met ons geloof in Hom en met die 
oorwinning van Jesus in ons harte.  
 
Geliefdes, skep moed – die Here regeer en niemand anders nie!  
 
 Amen 


