
Lankmoedige voorsienigheid 
Teks: 2 Petrus 3: 1 - 13 & Sondag 10

Teksvers: 2 Petrus 3:  9


1. Inleiding 
In hierdie nabetragtigingsdiens wil ons die 
lens so bietjie verder uitdraai. Ons wil die 
fokus verbreed. Ons wil poog om terug te 
staan so dat ons die geheelbeeld oor alles kan 
kry. Want dikwels verstaan ’n mens mos net 
iets wanneer jy die geheelbeeld daarvan kry. 
Maar hierdie terugstaan is natuurlik in kontras 
met wat ons in die eerste diens in die 
nagmaalsviering beleef het. 


Want wanneer ons by die tafel aansit en die 
elemente van die Nagmaal gebruik, dan sien 
en ervaar ons ’n nabyheid met die Here. Ons 
voel naby aan die verlossing wat daar is in die 
sterwe en opstanding van die Here. Maar wat 
as hierdie nabye gevoel verflou? Waar ons min 
mense is wat die Nagmaal gebruik? En selfs 
wanneer ons dit gebruik en die verlossing 
ervaar, is daar baie veroordelende vingers wat 
na ons wys. Mense wat spottend vra waar is 
die verlossing waaraan julle vashou, veral in 
moeilike tye soos hierdie.


Hierdie mense se oortuiging word gewoonlik 
gebaseer op die feit dat vandag maar net 
soos gister verloop. Of eintlik nog slegter 
verloop. Mense is al vuisvoos geluister oor 
waarskuwings dat alles in die toekoms gaan 
vergaan. Waarskuwings wat keer op keer 
uitgedraai het as vals by die vervaldatum 
daarvan. Daarby koop mense van maklik in 
die idee van ’n lukrake toeval in. Baie dink 
vandag dat dit bloot toeval is dat ons hier en 
nou leef. En dat ek en jy in hierdie dorp op 
hierdie spesifieke tyd hier besig is. 


Maar dit is juis hier waar Sondag 10 van die 
kategismus troos en hoop bring. Die 
skrifwaarheid dat alles, nie maar net toeval is 
nie word onderstreep in hierdie 
sondagsafdeling. Die feit dat die Here deur Sy 
ewige raad en voorsienigheid alles nog 
onderhou en regeer. Dit is presies wat Petrus 
ook openbaar in ons teksgedeelte. 


2. Vergeet van die begin 
Petrus begin ons teksgedeelte deur die 
agenda met beide sy briewe bekend te maak. 
Hy skryf sodat mense moet onthou. En hierdie 
onthou is dan nie ’n onthou in een of ander 
geestelike beswyming nie. Hierdie onthou is 

ook nie ’n opgesweepte oortuiging van ’n 
charismatiese leier nie. Nee, Petrus 
argumenteer vir ’n onthou deur middel van 
helder denke. Iets wat die wêreld juis van 
Christenskap wil ontneem. 


Om dit te bewys wys Petrus maar net na die 
begin van die skepping. Ons dink maklik dat 
ander teorie oor die ontstaan van die aarde, 
eers iets is wat met moderne wetenskap begin 
het. Maar in ons teksgedeelte sien ons dat die 
mense in Petrus se tyd al moedswillig vergeet 
het van die openbaring deur die Here oor die 
skepping.


So poog die wêreld vandag nog om die 
geloofsoortuiging van mense stelselmatig af te 
breek. Totdat en geloof en geloofsbeoefening 
uiteindelik net ’n klein deeltjie van die lewe 
uitmaak. En ’n effektiewe manier is natuurlik 
om die vastigheid oor die begin gebeure te 
versteur. Om by mense ’n nuwe koue 
“Wetenskaplike” wêreldbeeld te skep. 


Petrus waarsku ons duidelik om te onthou. 
Om te onthou wat die profete en apostels aan 
ons openbaar het. Met ander woord op die 
Woord van die Here te onthou. Die Bybel 
gereeld te bestudeer. En dit hier waar die 
sakrament van die Heilige Nagmaal, dan ook 
in kom. Wanneer die sakrament van die 
Nagmaal sonder effektiewe woordbediening 
plaasvind, is dit van geen waarde nie. Want 
wanneer die woordbediening een kant toe 
geskuif word, word daar stelselmatig plek 
gemaak vir ander sake om die plek van die 
woordbediening in te neem. Teorie oor die 
ontstaan van die aarde is vir ons ’n duidelik 
voorbeeld hiervan. 


3. En dan die einde 
Wanneer die begin dan so weggekalwe is, Het 
die einde gewoonlik ook nie veel van ’n kans 
nie. En dit is dan wat ons ook duidelik in ons 
teksgedeelte sien. Mense wat nie meer aan 
die einde glo nie. in vers 4 vra mense waar is 
die beloftes van die wederkoms. Is dit nie ook 
vandag ’n gewilde frase in ons samelewing 
nie. Want dit is veral in krisistye wat die wêreld 
nie kan wag om die skynbare onvermoë van 
die kerk en geloof te probeer beklemtoon.
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Ons ervaar dit weer in die hierdie pandemie 
tyd, dat die kerk gereeld beskuldig word. Maar 
uiteindelik verkondig ons juis die 
voorsienigheid van die Here. En die 
voorsinnigheid van die Here behels nie 
eenvoudig ’n opwaartse kurwe na die einde 
toe nie. Nee inteendeel, daar is baie pyn en 
hartseer wat juis deur die boosheid van die 
sonde veroorsaak word in hierdie wêreld. Die 
voorsinnigheid van die Here verkondig die 
boodskap dat jy nooit alleen is in hierdie 
hartseer van die wêreld.   


Daarom gee die kategismus ook praktiese 
raad oor hoe ons elke dag moet leef. Selfs al 
voel dit vir ons of die wêreld maar eenvoudig 
gewoon voortgaan, sonder dat iets eintlik 
verander. Vraag 28 leer ons om in teëpoed 
geduldig en in voorspoed dankbaar te wees. 
En dit is natuurlik uiteindelik die kern 
gesindheid in ’n nabetragtingsdiens. 
Dankbaarheid oor die onverdiende genade 
wat ons ontvang aan het die nagmaalstafel. 


Laastens weet ons ook wat in die einde gaan 
gebeur. Ons sien ook in vers 7 dat die 
voleinding wat alles sal vernietig deur vuur 
nog voorlê vir die aarde. Maar dit is juis hier 
waar ons as gelowiges weereens getroos is in 
die genadige voorsienigheid van die Vader. 
Omdat ons gered is in ons Here Jesus 
Christus, sal daar self in hierdie eindtyd nie ’n 
haar van ons kop val buite God se wil nie. 


4. Genadetyd 
Die laaste saak wat nagmaalsviering by ons 
tuisbring is ’n toekomsverwagting. Dit is juis 
anders as vers 4 se eindelose gewone 
bestaan. Ons weet egter dat die wederkoms 
soos ’n dief in die nag gaan plaasvind 
volgende vers 10. Hiermee word natuurlik nie 
bedoel dat die wederkoms iewers skelm in die 
geheim sal plaasvind nie. Ons weet dat die 
hele wêreld deeglik bewus sal wees, van wat 
gebeur. 


Maar die dief in die nag gedagte dui eerder 
die tydstip aan. Dit sal onverwags wees. Daar 
sal nie tyd wees, om gereed te maak en 
jouself te beveilig nie. Dit sal skielik hier wees. 
Vir die gelowige sal dit ’n aangename tyd en 
dag wees. Maar vir die ongelowige sal die 
skrikaanjaend wees. En daarom sien ons juis 
in die nagmaalsviering, uit na hierdie 
wonderlike dag wat kom. Want die nagmaal is 
ook ’n herrineringsmaal, ’n herinnering aan die 
wederkoms wat kom.


Daarom kan ’n mens maklik by ’n 
nabetragtigingsdiens gelaat word met die 
vraag, hoe lank nog? Of waarom nee dit dan 
nog so lank. En dit is juis hier waar ons 
teksvers weer die genade van die Here 
duidelik openbaar. Dit nee so lank wat daar is 
nog genade tyd oor. Lankmoedig is daar nog 
tyd vir al die uitverkornes om gered te word. In 
die Here se voorsienigheid, wil Hy nie hê dat 
mens vergaan nie. Daar is nie uitverkiesde 
mense lewens, wat in die slag gaan bly in die 
proses nie. Want die Here se voorsienigheid is 
ook lank moedig. 


5. Slot 
Ons het in die inleiding gesê dat ons die fokus 
bietjie uitdraai. Maar nou dat ons die hele 
prentjie van die begin tot voleinding van die 
wêreld gesien het, kan ons weer in fokus. Ons 
kan sien dat die hier en nou nie eenvoudige 
lukrake toeval is nie. God ons hemelse Vader 
het van die begin af die skepping in Sy wil 
geskep. Alles en almal moet Hom eer. Ons 
weet die mens het in rebelse opstand dit nie 
gedoen nie. 


Maar dan weet ons ook in so ’n 
nabetragtigingsdiens, dat daar genade by die 
Vader is. Dat hy nie onmiddelik ons sondes 
met die straf wat dit verdien straf nie. Trouens 
dan sou ons en die hele skepping lank al nie 
meer bestaan het nie. Maar die Here is 
lankmoedig. En daarom skep en onderhou Hy 
ook tyd en geskiedenis. In hierdie tyd en 
geskiedenis stuur Hy Sy eniggebore Seun, 
ons Here Jesus Christus om ons te kom red 
uit die sonde dood waarin ons vasgevang 
was. Ons kan vandag as verloste mense lewe. 
Ons kan elke dag uit ons verlossing die beste 
maak van hierdie lewe rondom ons. Dit is wat 
ons ook weer gevier het in die sakrament van 
die Heilige Nagmaal tydens die eerste diens. 
Ons het ons verlossing in die sterwe en 
opstanding van ons Here Jesus Christus 
gevier. Die Here se lankmoedigheid was 
inderdaad genoeg dat ook ons verlos en 
versoen kon word. 


Amen 
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