
Geloof tot in jou niere 
Teks: Jeremia 11: 18 - 12:4

Teksvers: Jeremia 12:2


1. Inleiding 
Geliefdes wanneer ons oor iets soos die 
orgaan van die nier praat voel ons ongemaklik. 
Hier waar ons heilig saam die woord van die 
Here bestudeer, voel dit banaal om oor iets 
soos die orgaan van die nier te praat. En in 
hierdie siening is ons nie so alleen nie, 
wanneer ons byvoorbeeld na bybelvertalings 
en die ontwikkeling van geloof en aanbidding 
kyk sien ons dieselfde. Stelselmatig word die 
term nier meer en meer vervang met woorde 
soos hart of binneste. 


Maar dit is dan juis hier waar die vraag in ons 
preek vanoggend lê. Is dit nie juis wat ons ons 
teksvers eintlik wil profeteer nie? Geloof wat 
nie meer so diep gaan nie. Geloof wat bloot 
op jou lippe of dalk nog in jou binneste, maar 
nie tot in jou niere leef nie? Want daar is tog ’n 
rede waarom die Here hierdie term van niere 
gebruik in Sy openbaring aan ons vanoggend. 
Die Here as die skepper van die menslike 
liggaam ken dit tog beter as enige iets of 
iemand anders. En Hy kies die niere as 
verduideliking. 


Wanneer ons na die Woord van die Here in 
geheel kyk is hierdie ook nie maar ’n terloops 
nie. Ten minste 31 keer word die Hebreeuse 
woord vir niere in die grondteks van die Ou 
Testament gebruik. 16 keer hiervan is in 
verband met offerpraktyke, 12 keer in verband 
met instruksies van die Here. En dan is daar 
ten minste 4 keer waar dit gebruik word in 
verband met verbondsvervulling. Dit is dan 
juis ook voor een van hierdie 4 kere wat ons 
vanoggend stil word in ons teksvers. 


’n Laaste belangrike punt voor ons begin, is 
dat daar geen twyfel is dat hierdie Hebreeuse 
woord altyd verwys het na die twee fisiese 
organe in die lae rug, net soos ons ook 
vandag nog die orgaan van die nier ken. 


2. Die beeld van niere  
Ons kan vandag uit ’n hoogmoedige plek vra, 
maar wat het die mens in die leefwêreld van 
Jeremia nou werklik geweet van die orgaan 
van die nier. Maar dit is verkeerd om antieke 
kennis eenvoudig so te onderskat. Kom ons 
begin by die luuksheid van die offer. Soos ons 

reeds gesien het is die grootste voorkoms van 
die term nier in verband met die 
offervoorskrifte. Wanneer ons dan na die 
luuksheid verwys, praat ons van die beste 
deel. Ons het ’n rukkie gelede ook gefokus op 
die vet van die koringaar. In lyn met die vet, is 
die niere gewoonlik beskerm met ’n lagie vet 
aan die buite kant, en maak daarom deel uit 
van die beste deel wat aan die Here geoffer 
moes in die voorskrifte in levitikus. 


Die volgende saak is bloed. Weens die 
samestelling van die nier, is daar baie bloed 
teenwoordig in die nier. Ons ken die rol wat 
bloed ook speel in die bepalings en tekens 
van die Here. Die verbod op die eet daarvan, 
maar dan ook die gebod op die offer daarvan. 
Ons weet en sal later ook sien wat die 
Messianse konteks van bloed in ons geloof is. 
Daarom word daar dikwels voorgestel dat die 
antieke mens sommer die nier as geheel 
ingereken het by die bloed van die liggaam.


Tog is die saak wat meer lig op die boodskap 
uit ons teksvers werp, die volgende antieke 
oortuiging oor die niere. Weens offer en slag 
praktyke het antieke mense eintlik ’n relatiewe 
goeie biologiese kennis oor die anatomie van 
die liggaam gehad. Ons ken dit uit ’n paar 
generasies terug en selfs vandag nog, is daar 
onder ons mense wat self vleis bewerk. 
Omdat ’n mens meestal van voor af slag, is 
die niere gewoonlik die laaste orgaan waarby 
uitgekom word, omdat dit agter teen die rug 
geleë is. Daar was dus nog altyd ’n 
bewustheid van die fisiese diepte van die 
orgaan gewees. 


Maar dan ook die ander laaste saak. In oorlog 
wanneer jy van agter met ’n pyl getref is, en 
dit het jou niere beskadig was dit gewoonlik 
baie pynlik en dikwels fatal. Dit is hierdie beeld 
van leiding wat ons veral waarneem in Job 
16:31 en Klaagliedere 3:13. Die niere van selfs 
’n sterk kryger, is steeds gesien as sy 
swakpunt.


3. Lippediens 
Dit bring ons dan by Jeremia se stelling in ons 
teksgedeelte. Hy profeteer dat die mense se 
geloof slegs in hulle monde is. Dit gaan nie 
dieper gaan in ons teksgedeelte. Ons ken die 
konsep van lippediens ook vandag baie goed. 
Ons almal ken mense wat jou enige iets onder 
son sal belowe, maar wanneer jy dit dan begin 
opeis, is daar verskeie verskonings, of dit is 
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net eenvoudig nie daar nie. En dit is waar ons 
die volk aantref waaraan Jeremia hierdie 
profesie bring. 


Hulle sê dat hulle gelowiges is, soos 80% van 
die inwoners van ons land ook sê, maar 
wanneer jy die geloof by hulle gaan soek is 
daar niks nie. Inteendeel ons teksgedeelte 
begin met Jeremia se bewuswording van ’n 
sameswering om hom te vermoor. Daar is ’n 
plan op die tafel om juis die stem van die Here 
stil te maak. En die hele volk neem aktief of 
passief deel daaraan. En skielik voel die 
boodskap baie eietyds. Vandag in ’n land wat 
in die laaste sensus, 80% christelike 
geloofsoortuiging bely het, word daar meestal 
min of geen moeite gedoen vir die kerk van 
die Here. 


Ons geloof het leeg geword. Dit het 
oppervlakkig geword, dit word maklik bely, 
maar dit bly net op die lippe. Dit is soos die 
saad wat tussen die onkruid val in die woorde 
van Matteus 13. En die onkruid wat dan baie 
meer aandag en voeding deur die mens geniet 
vandag. Uiteindelik word die geloof verdruk. 


In ons teksvers kla Jeremia oor die voorspoed 
van die ongeregtige wat net geloof praat, 
maar eintlik iets heeltemal anders doen. Hy 
verwys duidelik na die mense wat die voordeel 
trek uit die verbondsversorging en seëninge 
van die Here. Maar steeds mense is wat eintlik 
besig is om heeltemal op die weg van die 
goddelose te gaan. Wat doen ons vandag met 
die genade wat ons so onverdiend uit die 
hand van die Here ontvang? Antwoord ons 
met blote lippediens?


4. Nierediens 
Maar daar is ’n kontras tot lippediens. ’n 
Kontras wat duidelik gemaak word in ons 
teksvers. Ons kan daarna verwys as 
nierediens. Ons geloofs moet nie net 
lippediens wees nie. Dit moet deurgaan tot 
diep in ons niere. Om hierdie dieper 
openbaring van die Here te verstaan kan ons 
na die volgende biologiese feite rondom die 
nier kyk. 


Die eerste saak het ons reeds aangeraak, is 
die fisiese ligging van die nier. Die nier is nie ’n 
oppervlakkige orgaan, wat maklik van buite af 
waargeneem kan word nie. Die nier is diep 
verberg. Tog wanneer dit by pyn en leiding 
kom geld die 1 Korinthiërs 12:16 beginsel baie 
duidelik: “En as een lid ly, ly al die lede saam” 
vir die niere. 


Maar daar is ook verdere biologiese 
betekenis. Die nier is die orgaan in die liggaam 
wat die bloed suiwer en verantwoordelik is vir 
afskeiding van onsuiwerhede. Daarom is die 
nier, ook al in die antieke tye aan die emosies 
maar veral geregtigheid van die mense 
gekoppel. Die oordeel oor reg en verkeerd wat 
diep binne ’n mense leef. En soos met die 
afskeidingstowwe van die nier kan hierdie 
besluite nie vir ewig binne die mens gehou 
word nie. Dit vloei voort in dade en optrede. 
En dit is dan nou juis hier waar geloof moet 
leef. Dit moet ’n mens diep binne raak, en dit 
moet jou so raak dat dit jou hele liggaam en 
leefwyse beheer. 


Ons Here Jesus Christus kom sterf en red 
ons, sodat ons ook wedergebore kan word 
met nuwe skoon niere. Niere wat tot eer en 
verheerlik van God alleen kan funksioneer. 
Uiteindelik wanneer Jesus sterf in Johannes 
19 vers 34 kom daar bloed en water uit Sy 
liggaam. En ons weet dat die juis daardie 
bloed is wat die vermoë het om ons te verlos, 
om ons te vernuwe tot binne in ons niere in. 


5. Slot 
Ons kan vandag se preek afsluit met die 
laaste gedagte rondom die saak. My geloof 
moet tot binne my niere strek. Die nier is ’n 
oorgaan waaroor die gesonde mens nie baie 
dink nie. Maar wanneer dinge begin skeefloop 
met ’n mens se niere, raak dit ’n ander storie. 
Die pyn en ongemak kan ons liggaam so 
oorneem, dat daar nie eers meer helder 
gedink en opgetree word nie. En hierin lê die 
beeld van geloof en die niere


Wanneer ons niere onsuiwer raak, besoedel 
raak deur verkeerde oortuigings en besluite in 
ons lewe, dan lei ons uiteindelik. Uiteindelik ly 
die hele liggaam onder die ongemak van die 
niere. Maar wanneer ons niere reg en goed 
funksioneer, het die liggaam energie. Dan het 
die liggaam krag om die goeie te doen. Ons 
geloof en veral ons verlossing moet hier diep 
binne leef. Want in die offer wat Christus 
gebring het aan die kruis is ons niere ook 
skoongewas, lewend gemaak tot ’n lewe wat 
God alleen vereer en verheerlik.


Die laaste punt fokus op Christus, ons 
verlosser. Hy kom na die aarde en leef soveel 
meer as net lippediens uit. Die liefde vir ons 
Sy kerk oorweldig Hom so dat Hy vrywillig sy 
lewe aflê vir ons. Aan die kruis word Christus 
verbrysel, jou ook uiteindelik Sy niere soos 
ons gesien het. Dit gebeur sodat ons ’n nuwe 
niere kan hê, wat kan leef tot eer en 
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verheerliking van God alleen. Daarom sluit ons 
af met die selfondersoekende vraag, gaan jou 
geloof nog tot in jou niere vandag?


Amen 
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