
Laat ons eet en drink, want môre sterf ons.

Teks: Jesaja 22: 1 - 14

Teksvers: Jesaja 22: 13


1. Inleiding 
Laat ons eet en drink, want môre sterf ons, is 
steeds vandag ’n goed verstaanbare gesegde. 
Of dan die meer aktuele ekwivalent “Jy leef 
mos net eenkeer”. Ons weet dikwels net na 
hierdie woorde uitgespreek is gaan ’n persoon 
voort om deel te te neem aan ’n groot partytjie 
geleentheid. Of dalk om ’n ondeurdagte 
vakansie te gaan hou, of selfs ’n onverskillige 
aankoop te doen. Die idee van partytjie hou is 
dan juis ook nie so vreemd in ons 
teksgedeelte nie. En op ’n partytjie is voedsel 
gewoonlik ’n groot komponent.


Wanneer voedsel genuttig word is dit nie bloot 
’n koue meganiese aksie nie. Ja, ons weet ons 
moet eet en die regte voedingswaarde 
inneem. Maar dit gebeur selfde sonder dat 
ons oor die saak dink. Vir die persoon wat 
broodskaarste het, is dit ’n wonder oor die 
volgende stukkie brood. Vir die persoon wat 
gewig wil verloor, is dit die wonder wat hierdie 
voedsel aan my lyf gaan doen. In die persoon 
wat allergie en irritasies het, leef daar ’n vrees 
oor die bestandele. Maar dit is dan juis ook in 
hierdie opset wat ons tema dikwels gehoor 
word: eet en drink want môre sterf ons. Dit is 
’n soort sorgelose uitroep oor môre, en die 
gevolge wat die voedsel dan op my kan hê 
môre.  


Maar dan staan ons ook hier vanoggend voor 
’n ander maaltyd, die Heilige sakrament van 
die Nagmaal. En onmiddelik kan ons vra of 
hierdie gesindheid enigsins in lyn met nagmaal 
viering moet kom? Want ons weet, wanneer 
ons ook kom deelneem aan die nagmaal, dan 
is dit belangrik dat ons die regte gesindheid 
het. Maar wat jy glo oor die toekoms sal ook 
’n spesifieke gesindheid in jou bepaal. Daarom 
gaan ons na drie maniere kyk, waarop daar 
geëet en gedrink kan word, terwyl ons weet 
dat ons ook sterwe. 


2. Geen gewaarborgte môre 
nie 

Net voor ons teksvers roep die Here die volk 
tot verootmoediging. Die volk wat swaar 
gesondig het moet diep kom buig voor die 
Almagtige. Daar word ‘n opgregte sonde 
besef verwag. Maar dan sien ons presies die 
teenoorgestelde in ons teksvers plaasvind. Die 
volk hou eeder ‘n groot partytjie. Daar is 
feesvieringe. Maar natuurlik, is hierdie 
feesvieringe bittersoet. Dit herriner aan ‘n ter 
dood veroordeelde se laaste maaltyd. Daarom 
die uitroep om te eet en drink want daar is 
geen more nie. Met ander woorde geniet die 
lekker van die lewe nou, want dit is van korte 
duur. More is nie gewaarborg nie.


En natuurlik is more presies soos ons hom 
vandag ken nie gewaarborg nie. Wanneer ons 
bybels kyk na die toekoms dat weet ons 
volgens 2 Petrus 3:8 is 1000 jaar soos een 
dag vir die Here. Ons weet dat die wederkoms 
kom soos ’n dief in die nag volgens Mattues 
24. En ons weet dat dit uiteindelik die Here is 
wat lewend maak, en ook dood maak volgens 
1 Samuel 2. Dus is môre presies soos ons dit 
vandag ken, ook nie vir die gelowige 
gewaarborg nie. 


Maar die eintlike vraag is nie of môre presies 
soos vandag gaan lyk nie. Dit is eerder watter 
effek gaan dit wat ek vandag doen op môre 
hê. En dit is dan hier waar die ateïstiese 
oortuiging in ons tema vandag lê. Vir die ateïs 
bestaan more eenvoudig nie. Wanneer jy in 
hul oë sterf jy. Daar is iets van ’n gemaklike 
uitkoms hierin. Iets wat mens maklik beweeg 
na ’n uitroep van eet en drink want môre stef 
ons. En wanneer jy dood is, is daar niks geen 
oordeel of beloning nie. Maar dit kan duidelik 
nie die gelowige se standpunt wees oor môre 
wees nie.  


Dus al weet ons nie presies hoe môre gaan lyk 
nie, is die aanbreek van môre beslis 
gewaarborg.  
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3. ’n Armlastige môre 
Maar wat as môre, gewaarborgte môre sleg is. 
Sien, die optrede van eet en drink want môre 
sterf ons, het dikwels hierdie probleem. Wat 
gebeur indien jy nie sterf môre nie? Wat 
gebeur indien jy nog tot op ’n hoe ouderdom 
leef. Hierdie saak laat ’n mens dink aan ’n 
persoon wat nie genoeg voorsiening gemaak 
het vir sy aftrede nie. Gewoonlik so ’n persoon 
baie spyt, oor die feit dat hy toe nie die vroeg 
tot sterwe gekom het nie. En dit is ook waar 
Jerusalem hulleself sal bevind in die profesie 
in ons teksgedeelte.


Ironies bly die woorde in Spreuke 23:23 ook 
waar in ons teksgedeelte: “21want die suiplap 
en die vraat word arm; dronkenskap laat jou in 
vodde loop.” Die volk hou steeds partytjie 
terwyl die stad begin brand. Wanneer hulle dit 
besef, moet wapens in die bos gesoek word 
volgens vers 8. Dan is die stadsmuur al vodde 
volgens vers 9. Selfs water voorsiening raak ’n 
probleem. En uiteindelik moet mense 
huisvestings afgebreek word, sodat die 
stadsmuur versterk kan word, in vers 10.


Hierdie probleem lyk op die oog af dieselfde 
vir die gelowige en ongelowige. Wat gebeur 
indien my lewe hier op aarde langer is, as wat 
ek verwag. Maar vir die gelowige wat die 
waarheid ken, is hier selfs nog ’n groter 
probleem en vrees. Want die gelowige weet 
dat als nie verby is wanneer ’n mens hier op 
aarde sterf nie. En dit is dan wanneer ’n 
antwoord, dat ek die lekker in die lewe geniet 
het, en nie gedink het aan die toekoms nie, 
baie selfsugtig klink. 


Vir die mens in die gebrokenheid van die 
sonde, is môre ’n probleem. Maar in stede van 
partytjie hou asof daar geen môre is nie, wat 
kan die mens dan doen om sake te verbeter?


4. Die perfekte môre 
Tog is ons nie hier tesame vanoggend om 
maar bloot te treur oor ‘n ewigheid slegte 
môre’s nie. Nee, vir die Christen gelowige is 
daar meer, daar is die perfekte môre wat 
beleef kan word. Dit gebeur omdat ons gered 
is. Ons Here Jesus Christus het die 
oordeelsbeker in ons plek kom drink. Hy wat 
God is, het mens geword en ’n perfekte lewe 
op aarde kom lewe. Dit het Hom in staat 
gestel om die volmaakte offer vir ons sondes 
te bring. 


En dit is juis hierdie gedagte wat ons 
vanoggend by die Nagmaalstafel bring. Want 
ook vanoggend aan die Nagmaalstafel gaan 
ons eet en drink. En dit waarheid bly steeds 
dat ons ook môre kan sterf. Maar dit is juis 
hoekom ons ook kom eet en drink aan die 
tafel. Want deur dit te doen bring ons die offer 
van Christus terug in ons gedagtenis. Die 
genade wat so groot is dat die Heilige Gees, 
geloof in ’n sondaar mens soos ek kom werk. 


Dus is die eet en die drink aan die 
Nagmaalstafel ook met die oog op môre. Maar 
dit is nie met die oog op geen môre nie. Nee, 
dit is juis met die oog op ’n beter môre, die 
perfekte môre. Want met die gebruik van 
nagmaal sien ons juis uit na die wederkoms 
van Christus. Die perfekte môre wat daar vir 
die gelowige voorlê. Na die Nagmaalstafel, 
kom ons huilend en treurend oor ons sonde 
wat so groot is voor die Here. Maar ons gaan 
weg van die tafel getroos en geestelike 
gevoed, deur die Verlossing in ons Here Jesus 
Christus. Dan is ons versterk om in die geloof 
te wag op die perfekte môre wat sal aanbreek.  


5. Slot 
Ons kan afsluit deur na die kontras met  “Eet 
en drink, want môre sterf ons te kyk”. Die 
kontras lê natuurlik in die opdrag in vers 12. 
12Daardie dag sal die Here my God, die 
Almagtige, julle roep om te huil en te treur, om 
julle koppe kaal te skeer en om rouklere aan te 
trek. Maar in ’n meer verstaanbare taal 
beteken dit om ernstig besig te wees. 
Eerstens met sake in die geloof. Om die Here 
se wil met ywer na te jaag. Dit kan vergelyk 
word met iemand wat besig is om voorsiening 
te maak vir sy/haar toekoms. 


Maar hierdie voorsiening is ook so deurtrek 
met die sonde, dat dit nutteloos is. Om te 
probeer werk vir ’n plek in hemel, is 
tervergeefs. Maar dit is dan juis net daar waar 
die Sakrament van die Heilige Nagmaal ons 
kom versterk. Want hier word ons weer 
verseker, dat die Here Jesus Christus   in ons 
plek die straf op die sonde kom dra het. Dat 
ons op grond van genade alleen vrygekoop is. 
En dat ons voortaan ’n dankbaarheids lewe, 
tot eer en verheerliking van die Here kan lei.


Daarom eet en drink ons ook vandag omdat 
ons môre sterf. Maar nou is die sterwe nie 
meer vir leeg en negatief nie. Die sterwe is nou 
vir ons slegs ’n deurgang na God die Vader. 
Daar waar ons vir ewig aan die hemelse 
maaltyd sal deelneem.

	 	 	 	 Amen 
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