
Hoe lank wil ons nog flankeer? 
Teks: Jakobus 4: 1 - 17

Teksvers: Jakobus 4:4 


1. Inleiding 
Julle egbreeksters, ’n definitiewe negatiewe 
veroordelende manier van aanspreek. Want in 
uit ons oortuigings is daar geen manier 
waarop ons die term egbreeksters in ’n 
positiewe lig kan sien nie. Maar praat Jakobus 
dan nou net met mense wat letterlik besig is 
om die eg waar in hulle staan te verbreek? 
Met ander woorde kan ek wat nie fisies aan 
hierdie oortreding skuldig is op hierdie 
stadium dan nou maar terugsit en hierdie 
vermaning laat verby gaan. 


Wel Nee, vanaf die vroegste tye is dit duidelike 
dat hier iets anders, dieper bedoel word. Die 
oortreding is nie maar net die fisiese 
ooglopende sonde nie. Die verskillende 
vertalings maak dit al vir ons duidelik. Ons tref 
byvoorbeeld in die Nuwe Vertraling ontroues, 
en in die Ou Vertaling Egbrekers en 
egbreeksters aan. Die mees juiste vertaling is 
net eenvoudig Egbreeksters. En ons hoef net 
die res van teksvers verder te lees, om te sien 
die boodskap is aan die hele volk. 


Die res van ons teksvers handel dan oor 
vriendskap met die wêreld en vyandskap 
tenoor God. En dit is dan hier waar die 
metaforiese betekenis van Egbreeksters 
duidelik word. Die verbondsverhouding tussen 
die Here en Sy kerk word dikwels met die 
huwelik vergelyk in die Bybel. Egbreekster hou 
dus duidelik die betekenis van die kerk van die 
Here wat haar aanbidding na iemand anders 
draai. Dit is hierdie verleiding en toegewing 
aan wêreldse versoekings wat uitgebeeld 
word in ’n buite egtelike verhouding in ons 
teksgedeelte vandag. 


Om werklik die omvang van hierdie boodskap 
te begryp gaan ons verskeie van die 
eienskappe van hierdie “buite egtelike 
verhouding” ondersoek. Wat dit is ook vandag 
baie belangrik dat die kerk hierdie vermaning 
duidelik verstaan en ter harte neem. En net 
soos met ’n gewone buite egtelike 
verhouding, is dit belangrik dat daar bekering 
en ’n verbreking daarvan kom. 


2. Om met die wêreld te 
flankeer 

’n Buite egtelike verhouding gebeur nie 
sommer net uit die bloute op ’n dag nie. Nee, 
daar is gewoonlik ’n geskeidenis van ’n 
flankeerdery. Dikwels is daar ’n oor en weer 
geflankeerdery, wat romantiese gevoelens 
versterk. En dan op ’n dag word die tree 
gegee waarvan daar nie terugdraai kan word 
nie. In die geloofswêreld werk dit verbasend 
baie dieselfde. 


In ons geestelike lewe, is daar soms juis 
wellus soos duidelik gemaak in vers 1 van ons 
teksgedeelte. Maar wat word bedoel met 
hierdie “selfsugtige begeertes” in ons 
geestelik lewe? Wel die wêreld gooi maar 
voortdurend flikkers na die gelowiges. Daar 
word belowe dat alles wat ’n mens eintlik wil 
hê, juis te vinde is buite die kerk en die 
gemeenskap van die gelowiges. Natuurlik 
weet ons dat dit maar ’n ou leuen van die 
Satan self is. Want dit is dieselfde woorde van 
flankering wat aan Christus self gestel word, 
deur die duiwel in Mattues 4:8-9 “8Weer neem 
die duiwel Hom saam na ’n baie hoë berg en 
wys Hom al die koninkryke van die wêreld en 
hulle heerlikheid, 9en sê vir Hom: Al hierdie 
dinge sal ek aan U gee as U neerval en my 
aanbid.”


Maar hartseer genoeg is flankering gewoonlik 
nie net van een kant af nie. Trouens die 
flankering wat uiteindelik in buite-egtelike 
verhoudings eindig moet van twee kante af 
kom. En hierin lê ook die hartseer in die 
geestelike wêreld. Ons as gelowiges is 
dikwels besig om met die wêreld te flankeer. 
As ons prakties hier na kyk sien ons vandag 
gelowiges wat nie vreemd vir die wêreld wil 
voorkom nie. Om dit reg te kry word daar 
dikwels kompromië aangegaan. Uiteindelik 
bring ons teksvers ons voor die probleem 
hiermee. Ons lees die ernstige waarskuwing 
hieroor in ons die woorde:  “weet julle nie dat 
die vriendskap van die wêreld vyandskap teen 
God is nie? Wie dan ’n vriend van die wêreld 
wil wees, word ’n vyand van God” 


3. Om die wêreld te begeer 
Die verband tussen begeerte en egbreuk word 
al vir ons duidelik gemaak uit die manier 
waarop die 10de gebod vir ons opgeteken is 
in Eksodus 20:17. On sien dit in die duidelik 
verwysing na die vrou van jou naaste wat jy 
nie mag begeer nie. Begeerte is uiteindelik 
een van die kern komponente van ’n buite-
egtelike verhouding. En dan is dit begeerte in 
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die slegste sin van die woord. Dit wat ons ook 
duidelik in vers 2 van ons teksgedeelte sien. 


Want hierdie begeerte is nie na goeie dinge 
nie. Dit is eintlik juis na slegte dinge. Dit is die 
begeerte na daardie verbode vrugte. Vrugte 
wat mooi is om na te kyk en goed om te eet, 
soos waarvan ons al in Genesis 3 lees. Maar 
ons weet wat die uiteinde ook daarvan was. 
Dieselfde as wat uiteindelik die einde van 
buite-egtelike begeertes is, pyn en hartseer.


Maar ’n buite-egtelike begeerte is soms so 
sterk dat daar ’n bereidheid is om enige-iets 
op te offer daarvoor. Dit is hierdie oortuiging 
wat ons ook in vers 2 aantref, mense wil 
moord pleeg om dit wat hulle begeer in die 
hande te kry. Ongelukkig kry die wêreld dit 
ook vandag maklik reg om hierdie houvas op 
gelowiges te kry. Die helde in ons tyd en era is 
suksesvolle sakemanne en sportsterre. En 
dikwels word ’n begeerte na hulle 
lewenswyses onbewustelik in ons geskep. 


Uiteindelik spreek baie leë kerkbanke vandag, 
van baie Demasse. Mense wat eenvoudig die 
teenswoordige wêreld meer begeer het, 
uiteindelik meer liefgekry het, en uiteindelik 
gevolg het. ’n Begeerte na die wêreld, sal 
uiteindelik in stryd staan met vers 5 se totale 
toeëiening van die Heilige Gees. Daarom is dit 
ook vandag nog net so uiters belangrik, om te 
waak teen ’n begeerte na die wêreld.  


4. Om nie te kan bid nie. 
In hierdie laaste punt gaan ons kyk na ’n 
meetbare komponente aan hierdie buite-
egtelike geestelike verhoudings. Hierdie 
meetbare komponent, is ons gebedslewe. 
Hoe lyk my en jou gebedslewe. Het ons 
vrymoedigheid om ons dieptes begeertes in 
gebed na die Here te bring. Of is ons diepste 
begeertes, dalk juis dinge wat nie die Here eer 
en verheerlik nie.


Dit is hierdie saak wat in vers 3 van ons 
teksgedeelte aangespreek word. Want 
afgesien van die sake waarvoor ons duidelik 
nie kans sien om te bid nie, is daar ook nog ’n 
tweede kategorie. Dit is die dinge waarvoor 
ons bid maar nie ontvang nie. Die teks maak 
dit duidelik dat ons verkeerd bid. Dat ons 
gebede uiteindelik net daaroor gaan om ons 
eie selfsugtige begeertes te vervul. Genadiglik 
weet ons dat die Vader belowe dat Hy nie vir 
ons ’n slang sal gee in plaas van die vis, of ‘n 
skerpioen in plaas van ’n eier sal gee nie? 
“ selfs al vra ons in ons selfsugtigheid 
daarvoor. 


Die probleem met hierdie verkeerde bid of 
selfs glad nie bid nie, is die effek op die res 
van ons geloofslewe. Ons weet dat gebed die 
asemhaling van ons geloofslewe is. Is ons 
geloofslewe besig om te versmoor, omdat ons 
nie in vrymoedigheid kan bid nie. En is die 
rede waarom ons nie in vrymoedigheid kan 
bid nie, dalk selfsugtige begeertes wat ons 
lewe begin oorheers het. 


Ons teksgedeelte, gee vir ons duidelike rigting 
in hierdie verband. Vers 8 gee aan ons ’n 
duidelike opdrag waarmee ons hierdie 
wêreldliefde kan bestry. “7Onderwerp julle dan 
aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van 
julle af wegvlug” Gaan ons hierdie opdrag met 
ywer gehoorsaam, of wil ons eerder nog 
bietjie met die wêreld flankeer? 


5. Slot  
Ons kan afsluit deur terug te keur na die idee 
van egbreek en verbondsverhouding met die 
Here. Vir ons as mens, is ons geloof dikwels 
net iets wat iewers veilig in ’n boksie gebere 
moet word. En dit is juis daarom dat die 
vergelyking met die huwelik nodig is skrif. God 
die Vader het ons as kerk so liefgehad, dat Hy 
Sy enigebore Seun gestuur het om ons te kom 
verlos. Ons Here Jesus Christus kom lewe die 
volmaakte lewe en verwerf die verlossing vir 
ons aan die kruis. Daarom kan ons nou die 
bruidegom wees, wat skoongewas, welkom is 
in die teenwoordigheid van die Here. 


Maar ook tydens Christus se aardse bediening 
sien ons hierdie versoekings. Verleidings om in 
Wêreldliefde te verval. Ons het die Satan se 
direkte versoeking in Matteus 4 aangehaal. 
Maar ook later in die tuin van Getsemane, sien 
ons die worsteling van Christus. 

Tog is wat Christus uiteindelik doen vir ons die 
kompas deur hierdie moeilik aardse reis. En 
dit is veral in Christus se gebed wat Hy dit 
doen. Hy sluit sy bekende gebed af met die 
woorde: “  Laat nogtans nie my wil nie maar u 
wil geskied!”


Dit	is	ook	hoe	ons	vandag	moet	leef.	Alles	
moet	die	Here	alleen	vereer,	en	verheerlik.	
Want	uieindelik	net	soos	buite-egtelike	
verhouding	in	die	fisiese	sin	daarvan	nie	die	
moeite	werd	is	nie.	Net	so	is	dit	nie	die	moeite	
werd	om	Geestelik	met	die	wêreld	te	flankeer	
nie.	Kom	ons	beywer	onsself	eerder	weer	met	
alles	wat	ons	het	vir	die	koninryk	van	die	Here.		
	 	 	 	 	 Amen	
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