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VOORAF SANG:  
Lied 188: 1 en 3 
 
VOTUM 
 
SEEN 
 
SING: Psalm 33 – 1 : 1 en 3   (1936) 
 
GEBED 
 
SING SITTEND:  Psalm 43 – 1 : 3   (1936) 
 
SKRIFLESING: SAGARIA 4 
 
PREEK  
 
GEBED 
 
LIEFDEGAWES 
 
SING:  Psalm 23 – 3 : 3   (2001 Cloete) 
 
SEEN 
AMENLIED 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
Hoekom slaag ons dikwels nie in die dinge wat ons vir die Here moet doen nie? Ons 
pak soveel persoonlike geloofsprojekte en gemeentelike projekte met ywer aan en tog 
slaag ons nie altyd daarin om dit suksesvol te doen nie. Waar lê die fout? Watter planne 
werk in die kerk van die Here en watter nie? Is dit regtig die plan of metode wat faal of 
waar lê die probleem regtig.  
 
Ons het vanoggend uit die vierde visioen gehoor dat die Here ons gekies het om sy kerk te 
wees, ons in diens gestel het en vir ons belangrike opdragte gegee het. Ons moet hierdie 
opdragte uitvoer en dikwels misluk ons daarmee. Daarom fokus ons vanaand  in hierdie 
vyfde visioen op die wyse waarop ons as kerk van die Here ons dienswerk suksesvol 
sal verrig.  
 
Die Here openbaar vanaand vir ons uit hierdie visioen dat Hy Geesvervulde mense groot 
dinge in sy Koninkryk laat doen. Ja, die Here gebruik mense in sy diens. Mense is 
onmisbaar in die uitvoering van God se Koninkryksplan – maar dan baie spesifieke 
soort mense: Geesvervulde mense!!. Gelowiges wat in en deur die Gees werk en die 
Gees self laat werk.  
 
Sagaria sien in hierdie visioen ’n goue kandelaar of staanlamp, maar een wat heeltemal 
anders lyk as die een wat aanvanklik in die Tabernakel gestaan het. Die besondere van 
die staanlamp is dat hy aan sy bokant ’n oliebak het wat elkeen van die sewe lampies met 
sewe pypies van olie voorsien. Dit is dus ’n lamp wat oorvloedige bron van brandstof het 
en wat altyd helder kan brand 
 
En weerskante van die lamp staan twee olyfbome wat die kandelaar van olie voorsien. 
As ’n mens die prentjie reg verstaan dan lyk dit asof die twee olyfbome takke het wat met 
pype aan die oliebak verbind is en die bak voortdurend vul.  
 
Wat beteken is die betekenis van hierdie visioen?  
 

1. Ons werk in die Koninkryk van die lig.  
Die kandelaar dui op die kerk van die Here wat in sy Koninkryk as die lig in die 
duisternis funksioneer. Die kerk se taak is om vir die wêreld lig te verskaf. Immers 
Johannes sê in  Johannes 1 dat Christus die lig is en dat die duiternis van hierdie wêreld 
nie sy Lig kan uitdoof nie. En ons as sy kerk moet hierdie rol in die wêreld vervul. En die 
Lig wat ons laat skyn is die verkondiging van die suiwere evangelie. Die Woord bring lig vir 
verlore mense en wys vir ons die pad aan.  
 
Brs en srs, het u al ooit mooi daaraan gedink: die kerk is die enigste instansie in die wêreld 
wat hierdie rol vervul. As die kerk uit die samelewing weggevat word dan sal die mensdom 
nie die Lig kan sien nie. Dan sal die mensdom verdwaal en verlore gaan. Daarom het God 
ons soos ’n helder brandende lamp met sewe lampies hier geplaas om lig te bring.  
 
Die vraag is nou: Hoe sal ons effektiewe lig in hierdie wêreld kan wees? Hoe laat 
ons die Kandelaar helder brand?  
 
En dit bring ons by die twee olyfbome wat weerskante van die kandelaar staan en die 
kandelaar van olie voorsien.  
 

2. God gebruik Geesvervulde mense in sy Koninkryk. 
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Die twee olyfbome dui hier op Jesua die hoëpriester en Serrubabel die goeweneur van 
Israel wat in diens van God staan en wat die volk moes lei in die uitvoering van hulle 
opdragte. Hulle dui dus simbolies op elke lidmaat wat deur God gebruik word om sy werk 
te verrig.  
 
Maar hoekom olyfbome? Letterlik staan daar: seuns van olie. Mense deurtrek van olie. Die 
olyfolie, brs en srs, is simbolies van die Heilige Gees wat gelowige toerus vir hulle 
dienswerk.  
 
Die Here gebruik dus Geesvervulde mense. Dit is hulle wat suksesvol God se werk kan 
doen. Daarom sê die Here vir Serrubabel wat die tempel moes herbou: Jy gaan nie in eie 
krag hierdie groot taak verrrig nie, nie met jou eie planne nie, nie met geweld en mag nie – 
maar deur My Gees.  
 
Brs en srs, net so moet ons vandag weet in ons roeping in die kerk dat ons nie werklik 
suksesvol kan wees en God se werk behoorlik kan doen, as ons dit nie deur die Heilige 
Gees doen nie. Ons moet die Gees toelaat om in ons te werk en ons moet Hom volg.  
 
Hoe gebeur dit? Kyk mooi waar staan hierdie twee olyfbome. Vers 14 sê : Hulle staan by 
die Here aan wie die hele aarde behoort. Hierdie twee bome kry hulle krag van die Here. 
Hulle staan naby aan Hom en word deur Hom vervul met sy Gees.  
 
Geliefdes, ons kan net Geesvervuld werk as ons naby aan God leef as kerk. As ons die 
Woord ken en dit gehoorsaam. As ons bereid is om diensbaar te wees en onsself op te 
offer. Hoe word die gelowige vervul met die Heilige Gees ? Deur gebed. Dat ons alles wat 
ons doen biddend moet aanpak en aan die Here moet opdra.  
 
Natuurlik moet ons planne maak en strategie bepaal. Maar brs en srs,. Die sukses wat ons 
in die kerk van die Here behaal word nie bewerk deur ons planne, ons metodes of die 
kwaliteit van ons insette nie – maar alleen deur die Heilige Gees wat dit seen en gebruik 
om sy doelwitte te bereik.  
 
Daarom moet ons as gemeente baie meer doen om meer met die Woord om te gaan en 
sodoende nader aan God te kom. Ons moet baie meer bid om die kragtige werking van 
die Gees. So sal God as as kragtige instrumente kan gebruik.  
 

3. Geesvervulde mense doen groot dinge in die Koninkryk.  
 
Die Here gee aan Sagaria die opdrag om vir Serrubabel te bemoedig met hierdie 
boodskap sodat Hy krag kan kry vir sy opdrag en dan beloof die here dat hy groot dinge 
sal kan vermag. Hy sal die tempel begin bou en hy sal dit voltooi. Mense sal uitroep van 
blydskap en verbasing oor wat Geesvervulde mense kan doen.  
 
Het ons nie getuienis daarvan ins ons gemeente nie? Hoe God ver bo ons verwagtinge en 
insette geseen het nie. Die Here doen hierdie dinge. Hy gebruik ons in sy Koninkryk om 
groot dinge te doen – solank ons dit deur die gees doen. In vers 7 beloof die Here dit geen 
struikelblok ooit vir die kerk van die Here te groot kan wees nie –want ons sal dit met die 
Gees kan oorkom.  
 
Geliefdes, ons moet hierin glo en ons moet op hiefdie wyse werk in ons kerk. Dat ons 
regtig elke saak wat ons aanpak met hierdie visie aanpak. Dit is nie ons wat werk nie – 
maar die Gees wat deur ons werk.  



 4 

Die Here sê ook dat ons nie klein dingetjies wat ons in die kerk en die Koninkryk doen 
moet minag nie. God maak deur sy Gees van klein dingetjies groot dinge.  
 
Brs en srs, dit is ’n wonderlike voorreg dat ons die krag van die kerk van die Here mag 
wees. Dat Hy deur ons wil werk. Kom ons leer daarom om nie op ons eie vermoe of 
planne staat te maak nie – maar naby aan die Here te leef – so sal ons die lig van hierdie 
kandelaar helderder en helderder laat brand – as Lig in rustenburg en vir die wereld.  
 
Kom ons leef naby aan die Here, want dan is ons sterk.  
 
Amen 
 
 


